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No. 131                                Lulju 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.

REĠGĦU BDEW IL-LAQGĦAT ĦDEJN REĠGĦU BDEW IL-LAQGĦAT ĦDEJN 
L-ISTATWA TAL-MADONNA FIL-GIRGENTIL-ISTATWA TAL-MADONNA FIL-GIRGENTI
Wara nuqqas ta' sentejn, reġgħu bdew isiru l-laqgħat fil-Girgenti.  Kien 
żmien iebes għal kulħadd imma aħna ppruvajna nagħmlu minn kollox biex  
xorta nwasslulkom it-talb u nitolbu skont l-intenzjonijiet tagħkom pernezz 
tal-laqgħat li kienu jsiru fuq Facebook. Issa nħeġġukom biex mill-ġdid 
nerġgħu nibdew niltaqgħu u nitolbu flimkien f'riġlejn Ommna Marija.  
Il-laqghat ikunu dejjem l-ewwel u t-tielet Ħadd ta' kull xahar. 

dik il-missjoni li ppreparatlek minn qabel ma’ ġejt fid-dinja.  Ma jgħaddix 
żmien twil illi dana l-kliem li qed ngħidlek ma tiġix fih’.”

Għeżież ħuti fil-Mulej, l-eżempji li jagħtuna dawn in-nies qaddisa 
għandna nappplikawhom f'ħajjitna wkoll: umilta, sempliċita, fidi 
u mħabba kbira lejn Alla, għarfien tal-kobor t'Alla, ħajja ta' talb, 
rassenjazzjoni... 

Sylvana Azzopardi 

ĦATRA TA' KUMITAT ĠDIDĦATRA TA' KUMITAT ĠDID
Fix-xhur li ġejjin ser issir il-ħatra ta' Kumitat ġdid.  Il-Kumitat jieħu 
deċizjonijiet marbuta mal-laqgħat ta' talb u attivitajiet oħra li jsiru 
l-Girgenti kemm mill-istess  Kumitat kif ukoll minn oħrajn.  Jieħu wkoll 
deċiżjonijiet dwar il-manutenzjoni tad-dar ta' Ġuża u tal-Girgenti u fuq 
kollox dejjem jara kif ser ikabbar id-devozzjoni lejn il-Madonna b'mod 
speċjali taħt it-titolu tal-Konsagrazzjoni.  
Normalment il-Kumitat jiltaqa darba fix-xahar fid-dar ta' Ġuża Mifsud, 
fis-Siġġiewi.  Kif taraw ma hemm xejn ta' barra minn hawn imma aktar 
ma' nkunu nies aktar ix-xogħol jinqasam b'inqas tbatija ghal kulħadd.
Inħeġġeġ lil min qed jaqra dan il-messaġġ u jista' jagħti s-sehem tiegħu 
sabiex jagħmel kuntatt permezz ta' email ourladyofconsecration@
gmail.com, messagg privat fuq il-paġna tal-Facebook Madonna tal-
Konsagrazzjoni jew permezz tat-telefown 79881964.
Min jaħseb li jista' jikkontribwixxi imma forsi ma jixtieqx ikun fil-
Kumitat ukoll huwa mitlub li jagħmel kuntatt.  Grazzi.

TALBATALBA
   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. Ammen. 
Glorja lill-Missier...

Madonna tal-Girgenti agħmilna lkoll kuntenti

qalilha hekk, “Ġejjin ħafna affarijiet, tbatijiet għalik.”  Qalli kelma jien 
għadni m’għidthiex.  Kien qalli, ‘Spiritwali ħa tħoss ħafna u materjali 
ħa tħoss ħafna.  Ħalel ta’ ilma kbar ġejjin min-naħat it-tnejn, kemm 
min-naħa tar-ruħ u kemm min-naħa tal-ġisem.  Ħa tbati ħafna għaliex 
dak ippredestinalek il-Mulej, tbatija kbira ħafna li ħadd ma jifhmek bħal 
meta kien Kristu fid-dinja...”

NAĦSBU F'ALLA, NAĦSBU F'RUĦNANAĦSBU F'ALLA, NAĦSBU F'RUĦNA
Lil San Ġorġ, Ġuża ssemmiħ diversi drabi oħra fosthom meta tgħid, 
“Ngħidu dawn it-tliet kelmiet oħra li tant kien jgħidhomli Dun Ġorġ 
biex ngħidhom ta’ sikwit:  Naħsbu f’Alla, naħsbu f’ruħna għax ma 
nafux meta mmutu.”

Darba oħra t għid, “aħna naħsbu li mal-mewt jispiċċa kollox...  Jiena 
ħa ngħidilkom kliem li kien juża miegħi Dun Ġorġ.  Hu kien jgħidli, 
‘Ġuża hawn ħafna min jibża’ mill-ġrieden u mill-wirdien... hawn nies 
illi arani u la tmissnix għax dak uffjaqq... imbagħad imur ġol-qabar u 
l-ispirtu tiegħu jidher quddiem Alla biex Alla jagħtih il-ħaqq... u ġismu 
jmur fil-qabar, ikel tal-ġrieden u tal-wirdien.’  Hu kien jgħidli, ‘li kieku 
Alla ma jtellagħlniex in-nifs kull ħin u kull mument aħna m’aħna xejn.’”

Meta mietet ommha Nikolina, Ġuża tgħid li San Ġorġ qalilha, “Il-
mewt nistgħu noħduha b’rigal 
meta ngħixu għal Alla u dan għal 
ommok kien l-akbar rigal għax 
iltaqgħet m’Alla... Issa jiena ħa 
nissuġerilek li tħalli x-xogħol 
kollu tiegħek ta’ l-appostolat, 
tħalli l-kongregazzjoni, ħalli li 
inti delegata tal-morda, ħalli u 
għidilhom li dan qed ngħidulek 
jiena.  Il-Mulej Alla ta’ l-Eżerċiti 
flimkien mar-Reġina tas-Sema li 
inti tant tħobb u ilek ħafna bil-
kuntatt magħha ħa jkomplu juruk 

1.  Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Lulju 2022 fis-6.30p.m. 
    Il-Ħadd 7 u 21 ta’ Awwissu 2022 fis-6.30p.m. 
    Il-Ħadd 4 ta’ Settembru 2022 fis-6.00p.m.
    Il-Ħadd 18 ta' Settembru 2022 fil-5.30pm
    Il-Ħadd 2 u 16 ta' Ottubru 2022 fil-5.00p.m. 
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

Nikolina Mifsud, omm Ġuża
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SAN ĠORĠ PRECASAN ĠORĠ PRECA
15-IL SENA MINN META ĠIE DIKJARAT QADDIS15-IL SENA MINN META ĠIE DIKJARAT QADDIS
Diġa għaddew ħmistax-il sena minn meta San Ġorġ Preca ġie ddikjarat 
qaddis. Ilkoll fraħna li kellna l-ewwel qaddis Malti.  Ħafna ferħu aktar 
għax kienu jiftakruh u saħansitra kien hemm min kelmu jew kien jisimgħu 
jippriedka. Jalla li f'dawn is-snin bqajna niftakru l-valuri li kien iħaddan 
u li nippruvaw ngħixuhom ukoll.  Jekk le, nitolbuh jgħinnha fil-ħajja 
tagħna sabiex kemm nistgħu ngħixu ħajja li togħġob lill-Mulej, kif kien 
jagħmel hu.

Ġuża Mifsud, il-fundattriċi tagħna, kienet ixxurtjatha li kellmet lil San 
Ġorġ kemm-il darba.  Kif ser naraw, Ġuża ma baqgħetx passiva għall-
pariri tiegħu, imma ħadmet bis-sħiħ biex bħal San Ġorġ tgħix il-ħajja 
tal-evanġelju.

L-EWWEL LAQGĦATL-EWWEL LAQGĦAT
Fir-rigward ta’ San Ġorġ ma sibt l-ebda dokument bil-miktub min-naħa 
tiegħu, iżda hija Ġuża stess li tagħmel diversi referenzi għalih fid-diskorsi 
tagħha.  Tgħid li kellha diversi laqgħat miegħu u ħadet diversi pariri 
minn għandu.  Tgħid li fis-snin erbgħin kellha żewġ Diretturi Spiritwali.  

Dawna kienu Dun Ġorġ Mercieca u San Ġorġ Preca.  Dwar San Ġorġ 
tgħid, “L-ewwel darba li jiena mort għand Dun Ġorġ Preca kien qiegħed 
iqarar il-Ħamrun fil-Knisja ta’ San Ġejtanu u għidtlu, ‘Jiena ġejt għandek 
illum biex tagħmilli qrara ġenerali.’  Hu staqsieni fejn inqerr issoltu u 
jiena għidtlu li kont inqerr għand Dun Ġorġ Mercieca.  Għidtlu li dan 
Dun Ġorġ Mercieca, il-konfessur tiegħi ma riedx jagħmilli din il-qrara 
u Dun Ġorġ Preca qalli, ‘Dun Ġorġ Mercieca ma għamilhielekx din il-
qrara; u kun af li lanqas Dun Ġorġ Preca mhu ħa jagħmilhielek.  Din 
il-qrara tagħmilha mkien, int lanqas kappaċi tagħmel dnub venjal, aħseb 
u ara dnub mejjet.  U peress li qed tgħidli li l-konfessur tiegħek hu Dun 
Ġorġ Mercieca aħjar, għax aktar insir nafek.’”

Ġuża tgħid li għamlet żmien tisma’ leħen jgħidilha, “iddefendi l-unur 
t’Alla mid-dagħa.”  Hi ikkonfondit u tgħid li, “għal xi parir kbir kont 
immur ukoll għand Dun Ġorġ Preca u lil dan għidtlu b’dan il-messaġġ 
u meta beda jifhimni staqsejtu, ‘bħala mara x’nista’ nagħmel?’  

Hu weġibni: ‘Bħala mara tista’ taħdem ħafna u ħafna u tista’ tagħmel 
ħafna ġid.  Tibża’ minn ħadd, qawwi qalbek, la tibża’ minn ħadd, għax 
jiena naf x’kalvarju għaddejt min-naħa tal-Knisja meta ftaħt il-bibien 
tad-duttrina.  U inti wkoll ħa tgħaddi minn Kalvarju kbir ħafna...  Ħa 
jkollok ħafna ntoppi imma ħadd mhu ħa jagħmillek xejn għax miegħek 
hemm l-Id t’Alla u tal-Madonna li qegħda tispiralek u ġġiblek dawn 
il-viżjonijiet.

Agħmel fidi kbira f’Alla, qawwi qalbek, tibża’ minn ħadd, kun sempliċi 
u umli u jiena ħa ngħidlek binti, u nbierkek b’idejja t-tnejn, illi ħadd 
m’hu ħa jagħmillek xejn, għaliex id-dgħajsa ta’ San Pietru li waqqaf 
Kristu meta kien fid-dinja, bil-mewġ kollu tal-baħar li kellha kontrieha, 
ħadd ma jista’ jfarrakha.  Inti bniedma li għadek magħluqa u ma jaf 
bik ħadd, imma jiena qed inħossni li qed inkun ħafna ispirat fuqek u 
fil-ġejjieni permezz tal-Madonna illi tagħha qed ikollok ħafna kuntatti, 
kemm f’Malta u fid-dinja kollha ħa jsir ħafna ġid kemm spiritwali u 
kemm temporali.’

Meta, ftit wara, jiena għidtlu li rajt is-Sinjura tal-Ħajja, Dun Ġorġ Preca 
kien qalli li jaf ħafna affarijiet, ‘u l-Madonna mhix ser tieqaf hawn 

miegħek.  Jiena lil Ġesu fit-tqarbin qiegħed noħodlu rasu fuqek.’  Jiena 
meta kont qed inkellmu qabadni ftit tal-bard imma offrejtu lill-Madonna.  
Qalli, ‘il-Mulej ħa jinqeda bik’.  Jiena għidtlu, ‘Dun Ġorġ, imma inti 
ma taranix li jiena dgħajfa ħafna għal dawn l-affarijiet?’  Qalli, ‘Jiena 
ħa ngħidlek biex tħalli kollox fl-Id tal-Providenza t’Alla għax Alla 
jinqeda b’min irid.  Ftit ġranet ilu sirt naf li Ġesu qiegħed jinqeda bik 
biex tikkonverti l-erwieħ.’”

FIT-TALB HEMM IS-SAĦĦA TAR-RUĦFIT-TALB HEMM IS-SAĦĦA TAR-RUĦ

F’messaġġ irrekordjat minn Ġuża f’Jannar 1992 hija qalet, “Meta kont 
nitkellem ma’ Dun Ġorġ kien jgħidli, ‘Binti, meta jinkwetawk jew 
iħabbtuk jew jgħidulek xi affarijiet fuq dan il-messaġġ aqbad itlob lill-
Mulej.  Għax la r-ruħ tkun ta’ Alla trid tkun iddedikata ħafna fit-talb u 
la jkun hemm it-talb ikun hemm is-saħħa tar-ruħ...  M’għandekx għalfejn 
toqgħod titħawwad għax il-Mulej iħobbok ħafna.  Ibda itlob hekk, ‘Sinjur 
Alla inti fuqi taf kollox.  Inti taf li jiena bniedma ddedikata għalik.’

Anka meta tkun ser tirċievi l-Ewkaristija, għidlu hekk lil Ġesu, ‘Ġesu 
ta’ l-Ewkaristija ma tantx jien ħa nitlob talb kbir.  Inti taf li jiena 
nħobbok u għalhekk ibqa’ dejjem miegħi f’ħajti biex inkun nista’ nżid 
il-ħsieb tiegħi fuq dak kollu illi għamilt għalija fl-Ewkaristija.’  U kien 
jgħidli biex lis-Sinjur 
Alla dejjem inkellmu 
b’ħafna sempliċita.  
Kien jgħid li bniedem 
t’Alla dejjem jaħseb 
f’Alla u jinġabar aktar 
fit-talb.  Talba oħra 
li tgħallimt kienet, 
‘Sinjur Alla inti hawn 
u jiena fik, inkellmek 
u int i  t ismagħni.  
Sinjur Alla ħu ħsiebi 
u għin lil din li qegħda 

titolbok biex dak illi qed titolbok meta tara t-tjubija tiegħu tagħtihulha.’

Kien jgħidli, ‘Jien ma jaqilgħunix biex nagħmel paneġirku għax ma 
ninqalax imma meta nibda nitkellem fuq il-kobor t’Alla rigward is-sema, 
rigward il-ħolqien tal-baħar, rigward il-ħolqien tad-dinja ma niqafx.’”

IL-KOBOR TA' ALLAIL-KOBOR TA' ALLA

Fil-laqgħa tas-17 ta’ Marzu 1996 Ġuża kellha dan xi tgħid, “Dun Ġorġ 
Preca tafu kif kien ikun?  Kien ikun qisu wieħed bħalna.  Meta tkellmu, 
kien jgħidlek: ‘Jien min jiena?’  Bl-umilta kollha kont titkellem miegħu 
u kien jagħtik il-veru dawl tal-kuxjenza tiegħek, kont tidħol daħla fik 
innifsek u tħares ħarsa dritta lejn is-sema u lejn Alla.  Kien jgħid ħafna 
affarijiet.  

Darba lili qalli li tant ħadha bi kbira meta kellu ħabib u  dan qallu: 
‘Dun Ġorġ, illum 
irridek tiġi miegħi 
b i e x  i n d a w r e k 
dawra fuq il-baħar 
bil-luzzu.’  Qalli, 
‘Bdejt niftaħ idejja 
u ngħid, kemm hu 
kbir Alla!’.  L-ieħor 
qallu: ‘X’inhu, Dun 
Ġorġ?’  Weġibtu, 
‘Kemm hu kbir Alla, 
kemm hu kbir Alla, 
għażiż ħija, x’kobor 
immens t’Alla, kif qegħdin inwaddbu warajna u għandna quddiemna dan 
l-ilma kollu?  Kemm hu kbir Alla, infinita l-kbira sapjenza Tiegħu.’  U 
bqajt infaħħar lil Alla u faħħartu ma’ kulħadd.’  Qalli: ‘Hekk għandek 
tagħmel inti...  Tibżax, jiena ħa nitlob għalik, anka meta mmut, mis-
sema.’”
F’messaġġ irrekordjat minn Ġuża f’Ottubru 1991 ħija tkompli tgħid li San Ġorġ Preca Dun George Mercieca
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SAN ĠORĠ PRECASAN ĠORĠ PRECA
15-IL SENA MINN META ĠIE DIKJARAT QADDIS15-IL SENA MINN META ĠIE DIKJARAT QADDIS
Diġa għaddew ħmistax-il sena minn meta San Ġorġ Preca ġie ddikjarat 
qaddis. Ilkoll fraħna li kellna l-ewwel qaddis Malti.  Ħafna ferħu aktar 
għax kienu jiftakruh u saħansitra kien hemm min kelmu jew kien jisimgħu 
jippriedka. Jalla li f'dawn is-snin bqajna niftakru l-valuri li kien iħaddan 
u li nippruvaw ngħixuhom ukoll.  Jekk le, nitolbuh jgħinnha fil-ħajja 
tagħna sabiex kemm nistgħu ngħixu ħajja li togħġob lill-Mulej, kif kien 
jagħmel hu.

Ġuża Mifsud, il-fundattriċi tagħna, kienet ixxurtjatha li kellmet lil San 
Ġorġ kemm-il darba.  Kif ser naraw, Ġuża ma baqgħetx passiva għall-
pariri tiegħu, imma ħadmet bis-sħiħ biex bħal San Ġorġ tgħix il-ħajja 
tal-evanġelju.

L-EWWEL LAQGĦATL-EWWEL LAQGĦAT
Fir-rigward ta’ San Ġorġ ma sibt l-ebda dokument bil-miktub min-naħa 
tiegħu, iżda hija Ġuża stess li tagħmel diversi referenzi għalih fid-diskorsi 
tagħha.  Tgħid li kellha diversi laqgħat miegħu u ħadet diversi pariri 
minn għandu.  Tgħid li fis-snin erbgħin kellha żewġ Diretturi Spiritwali.  

Dawna kienu Dun Ġorġ Mercieca u San Ġorġ Preca.  Dwar San Ġorġ 
tgħid, “L-ewwel darba li jiena mort għand Dun Ġorġ Preca kien qiegħed 
iqarar il-Ħamrun fil-Knisja ta’ San Ġejtanu u għidtlu, ‘Jiena ġejt għandek 
illum biex tagħmilli qrara ġenerali.’  Hu staqsieni fejn inqerr issoltu u 
jiena għidtlu li kont inqerr għand Dun Ġorġ Mercieca.  Għidtlu li dan 
Dun Ġorġ Mercieca, il-konfessur tiegħi ma riedx jagħmilli din il-qrara 
u Dun Ġorġ Preca qalli, ‘Dun Ġorġ Mercieca ma għamilhielekx din il-
qrara; u kun af li lanqas Dun Ġorġ Preca mhu ħa jagħmilhielek.  Din 
il-qrara tagħmilha mkien, int lanqas kappaċi tagħmel dnub venjal, aħseb 
u ara dnub mejjet.  U peress li qed tgħidli li l-konfessur tiegħek hu Dun 
Ġorġ Mercieca aħjar, għax aktar insir nafek.’”

Ġuża tgħid li għamlet żmien tisma’ leħen jgħidilha, “iddefendi l-unur 
t’Alla mid-dagħa.”  Hi ikkonfondit u tgħid li, “għal xi parir kbir kont 
immur ukoll għand Dun Ġorġ Preca u lil dan għidtlu b’dan il-messaġġ 
u meta beda jifhimni staqsejtu, ‘bħala mara x’nista’ nagħmel?’  

Hu weġibni: ‘Bħala mara tista’ taħdem ħafna u ħafna u tista’ tagħmel 
ħafna ġid.  Tibża’ minn ħadd, qawwi qalbek, la tibża’ minn ħadd, għax 
jiena naf x’kalvarju għaddejt min-naħa tal-Knisja meta ftaħt il-bibien 
tad-duttrina.  U inti wkoll ħa tgħaddi minn Kalvarju kbir ħafna...  Ħa 
jkollok ħafna ntoppi imma ħadd mhu ħa jagħmillek xejn għax miegħek 
hemm l-Id t’Alla u tal-Madonna li qegħda tispiralek u ġġiblek dawn 
il-viżjonijiet.

Agħmel fidi kbira f’Alla, qawwi qalbek, tibża’ minn ħadd, kun sempliċi 
u umli u jiena ħa ngħidlek binti, u nbierkek b’idejja t-tnejn, illi ħadd 
m’hu ħa jagħmillek xejn, għaliex id-dgħajsa ta’ San Pietru li waqqaf 
Kristu meta kien fid-dinja, bil-mewġ kollu tal-baħar li kellha kontrieha, 
ħadd ma jista’ jfarrakha.  Inti bniedma li għadek magħluqa u ma jaf 
bik ħadd, imma jiena qed inħossni li qed inkun ħafna ispirat fuqek u 
fil-ġejjieni permezz tal-Madonna illi tagħha qed ikollok ħafna kuntatti, 
kemm f’Malta u fid-dinja kollha ħa jsir ħafna ġid kemm spiritwali u 
kemm temporali.’

Meta, ftit wara, jiena għidtlu li rajt is-Sinjura tal-Ħajja, Dun Ġorġ Preca 
kien qalli li jaf ħafna affarijiet, ‘u l-Madonna mhix ser tieqaf hawn 

miegħek.  Jiena lil Ġesu fit-tqarbin qiegħed noħodlu rasu fuqek.’  Jiena 
meta kont qed inkellmu qabadni ftit tal-bard imma offrejtu lill-Madonna.  
Qalli, ‘il-Mulej ħa jinqeda bik’.  Jiena għidtlu, ‘Dun Ġorġ, imma inti 
ma taranix li jiena dgħajfa ħafna għal dawn l-affarijiet?’  Qalli, ‘Jiena 
ħa ngħidlek biex tħalli kollox fl-Id tal-Providenza t’Alla għax Alla 
jinqeda b’min irid.  Ftit ġranet ilu sirt naf li Ġesu qiegħed jinqeda bik 
biex tikkonverti l-erwieħ.’”

FIT-TALB HEMM IS-SAĦĦA TAR-RUĦFIT-TALB HEMM IS-SAĦĦA TAR-RUĦ

F’messaġġ irrekordjat minn Ġuża f’Jannar 1992 hija qalet, “Meta kont 
nitkellem ma’ Dun Ġorġ kien jgħidli, ‘Binti, meta jinkwetawk jew 
iħabbtuk jew jgħidulek xi affarijiet fuq dan il-messaġġ aqbad itlob lill-
Mulej.  Għax la r-ruħ tkun ta’ Alla trid tkun iddedikata ħafna fit-talb u 
la jkun hemm it-talb ikun hemm is-saħħa tar-ruħ...  M’għandekx għalfejn 
toqgħod titħawwad għax il-Mulej iħobbok ħafna.  Ibda itlob hekk, ‘Sinjur 
Alla inti fuqi taf kollox.  Inti taf li jiena bniedma ddedikata għalik.’

Anka meta tkun ser tirċievi l-Ewkaristija, għidlu hekk lil Ġesu, ‘Ġesu 
ta’ l-Ewkaristija ma tantx jien ħa nitlob talb kbir.  Inti taf li jiena 
nħobbok u għalhekk ibqa’ dejjem miegħi f’ħajti biex inkun nista’ nżid 
il-ħsieb tiegħi fuq dak kollu illi għamilt għalija fl-Ewkaristija.’  U kien 
jgħidli biex lis-Sinjur 
Alla dejjem inkellmu 
b’ħafna sempliċita.  
Kien jgħid li bniedem 
t’Alla dejjem jaħseb 
f’Alla u jinġabar aktar 
fit-talb.  Talba oħra 
li tgħallimt kienet, 
‘Sinjur Alla inti hawn 
u jiena fik, inkellmek 
u int i  t ismagħni.  
Sinjur Alla ħu ħsiebi 
u għin lil din li qegħda 

titolbok biex dak illi qed titolbok meta tara t-tjubija tiegħu tagħtihulha.’

Kien jgħidli, ‘Jien ma jaqilgħunix biex nagħmel paneġirku għax ma 
ninqalax imma meta nibda nitkellem fuq il-kobor t’Alla rigward is-sema, 
rigward il-ħolqien tal-baħar, rigward il-ħolqien tad-dinja ma niqafx.’”

IL-KOBOR TA' ALLAIL-KOBOR TA' ALLA

Fil-laqgħa tas-17 ta’ Marzu 1996 Ġuża kellha dan xi tgħid, “Dun Ġorġ 
Preca tafu kif kien ikun?  Kien ikun qisu wieħed bħalna.  Meta tkellmu, 
kien jgħidlek: ‘Jien min jiena?’  Bl-umilta kollha kont titkellem miegħu 
u kien jagħtik il-veru dawl tal-kuxjenza tiegħek, kont tidħol daħla fik 
innifsek u tħares ħarsa dritta lejn is-sema u lejn Alla.  Kien jgħid ħafna 
affarijiet.  

Darba lili qalli li tant ħadha bi kbira meta kellu ħabib u  dan qallu: 
‘Dun Ġorġ, illum 
irridek tiġi miegħi 
b i e x  i n d a w r e k 
dawra fuq il-baħar 
bil-luzzu.’  Qalli, 
‘Bdejt niftaħ idejja 
u ngħid, kemm hu 
kbir Alla!’.  L-ieħor 
qallu: ‘X’inhu, Dun 
Ġorġ?’  Weġibtu, 
‘Kemm hu kbir Alla, 
kemm hu kbir Alla, 
għażiż ħija, x’kobor 
immens t’Alla, kif qegħdin inwaddbu warajna u għandna quddiemna dan 
l-ilma kollu?  Kemm hu kbir Alla, infinita l-kbira sapjenza Tiegħu.’  U 
bqajt infaħħar lil Alla u faħħartu ma’ kulħadd.’  Qalli: ‘Hekk għandek 
tagħmel inti...  Tibżax, jiena ħa nitlob għalik, anka meta mmut, mis-
sema.’”
F’messaġġ irrekordjat minn Ġuża f’Ottubru 1991 ħija tkompli tgħid li San Ġorġ Preca Dun George Mercieca
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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.

REĠGĦU BDEW IL-LAQGĦAT ĦDEJN REĠGĦU BDEW IL-LAQGĦAT ĦDEJN 
L-ISTATWA TAL-MADONNA FIL-GIRGENTIL-ISTATWA TAL-MADONNA FIL-GIRGENTI
Wara nuqqas ta' sentejn, reġgħu bdew isiru l-laqgħat fil-Girgenti.  Kien 
żmien iebes għal kulħadd imma aħna ppruvajna nagħmlu minn kollox biex  
xorta nwasslulkom it-talb u nitolbu skont l-intenzjonijiet tagħkom pernezz 
tal-laqgħat li kienu jsiru fuq Facebook. Issa nħeġġukom biex mill-ġdid 
nerġgħu nibdew niltaqgħu u nitolbu flimkien f'riġlejn Ommna Marija.  
Il-laqghat ikunu dejjem l-ewwel u t-tielet Ħadd ta' kull xahar. 

dik il-missjoni li ppreparatlek minn qabel ma’ ġejt fid-dinja.  Ma jgħaddix 
żmien twil illi dana l-kliem li qed ngħidlek ma tiġix fih’.”

Għeżież ħuti fil-Mulej, l-eżempji li jagħtuna dawn in-nies qaddisa 
għandna nappplikawhom f'ħajjitna wkoll: umilta, sempliċita, fidi 
u mħabba kbira lejn Alla, għarfien tal-kobor t'Alla, ħajja ta' talb, 
rassenjazzjoni... 

Sylvana Azzopardi 

ĦATRA TA' KUMITAT ĠDIDĦATRA TA' KUMITAT ĠDID
Fix-xhur li ġejjin ser issir il-ħatra ta' Kumitat ġdid.  Il-Kumitat jieħu 
deċizjonijiet marbuta mal-laqgħat ta' talb u attivitajiet oħra li jsiru 
l-Girgenti kemm mill-istess  Kumitat kif ukoll minn oħrajn.  Jieħu wkoll 
deċiżjonijiet dwar il-manutenzjoni tad-dar ta' Ġuża u tal-Girgenti u fuq 
kollox dejjem jara kif ser ikabbar id-devozzjoni lejn il-Madonna b'mod 
speċjali taħt it-titolu tal-Konsagrazzjoni.  
Normalment il-Kumitat jiltaqa darba fix-xahar fid-dar ta' Ġuża Mifsud, 
fis-Siġġiewi.  Kif taraw ma hemm xejn ta' barra minn hawn imma aktar 
ma' nkunu nies aktar ix-xogħol jinqasam b'inqas tbatija ghal kulħadd.
Inħeġġeġ lil min qed jaqra dan il-messaġġ u jista' jagħti s-sehem tiegħu 
sabiex jagħmel kuntatt permezz ta' email ourladyofconsecration@
gmail.com, messagg privat fuq il-paġna tal-Facebook Madonna tal-
Konsagrazzjoni jew permezz tat-telefown 79881964.
Min jaħseb li jista' jikkontribwixxi imma forsi ma jixtieqx ikun fil-
Kumitat ukoll huwa mitlub li jagħmel kuntatt.  Grazzi.

TALBATALBA
   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. Ammen. 
Glorja lill-Missier...

Madonna tal-Girgenti agħmilna lkoll kuntenti

qalilha hekk, “Ġejjin ħafna affarijiet, tbatijiet għalik.”  Qalli kelma jien 
għadni m’għidthiex.  Kien qalli, ‘Spiritwali ħa tħoss ħafna u materjali 
ħa tħoss ħafna.  Ħalel ta’ ilma kbar ġejjin min-naħat it-tnejn, kemm 
min-naħa tar-ruħ u kemm min-naħa tal-ġisem.  Ħa tbati ħafna għaliex 
dak ippredestinalek il-Mulej, tbatija kbira ħafna li ħadd ma jifhmek bħal 
meta kien Kristu fid-dinja...”

NAĦSBU F'ALLA, NAĦSBU F'RUĦNANAĦSBU F'ALLA, NAĦSBU F'RUĦNA
Lil San Ġorġ, Ġuża ssemmiħ diversi drabi oħra fosthom meta tgħid, 
“Ngħidu dawn it-tliet kelmiet oħra li tant kien jgħidhomli Dun Ġorġ 
biex ngħidhom ta’ sikwit:  Naħsbu f’Alla, naħsbu f’ruħna għax ma 
nafux meta mmutu.”

Darba oħra t għid, “aħna naħsbu li mal-mewt jispiċċa kollox...  Jiena 
ħa ngħidilkom kliem li kien juża miegħi Dun Ġorġ.  Hu kien jgħidli, 
‘Ġuża hawn ħafna min jibża’ mill-ġrieden u mill-wirdien... hawn nies 
illi arani u la tmissnix għax dak uffjaqq... imbagħad imur ġol-qabar u 
l-ispirtu tiegħu jidher quddiem Alla biex Alla jagħtih il-ħaqq... u ġismu 
jmur fil-qabar, ikel tal-ġrieden u tal-wirdien.’  Hu kien jgħidli, ‘li kieku 
Alla ma jtellagħlniex in-nifs kull ħin u kull mument aħna m’aħna xejn.’”

Meta mietet ommha Nikolina, Ġuża tgħid li San Ġorġ qalilha, “Il-
mewt nistgħu noħduha b’rigal 
meta ngħixu għal Alla u dan għal 
ommok kien l-akbar rigal għax 
iltaqgħet m’Alla... Issa jiena ħa 
nissuġerilek li tħalli x-xogħol 
kollu tiegħek ta’ l-appostolat, 
tħalli l-kongregazzjoni, ħalli li 
inti delegata tal-morda, ħalli u 
għidilhom li dan qed ngħidulek 
jiena.  Il-Mulej Alla ta’ l-Eżerċiti 
flimkien mar-Reġina tas-Sema li 
inti tant tħobb u ilek ħafna bil-
kuntatt magħha ħa jkomplu juruk 

1.  Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Lulju 2022 fis-6.30p.m. 
    Il-Ħadd 7 u 21 ta’ Awwissu 2022 fis-6.30p.m. 
    Il-Ħadd 4 ta’ Settembru 2022 fis-6.00p.m.
    Il-Ħadd 18 ta' Settembru 2022 fil-5.30pm
    Il-Ħadd 2 u 16 ta' Ottubru 2022 fil-5.00p.m. 
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

Nikolina Mifsud, omm Ġuża


