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No. 132                               Ottubru 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.

1.  Il-Ħadd 2 u 16 ta’ Ottubru 2022 fil-5.00p.m.
 Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Novembru 2022 fit-3.30p.m.
 Il-Ħadd 4 u 18 ta’ Diċembru 2022 fit-3.00p.m.
 Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Jannar 2023 fit-3.00p.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 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

X'ĠARA FIL-GIRGENTI?X'ĠARA FIL-GIRGENTI?
Bla għadd kienu t-telefonati u l-messaġġi fuq Facebook jistaqsuni 

x'ġara l-Girgenti fil-lejl ta' bejn is-16 u 17 ta' Ottubru 2022. Ippruvajt 
nagħti tweġiba, imma sinċerament lanqas jiena ma kont naf.  L-istatwa 
ta' Ġesu jbati ma kinitx għadha hemm, kienet inħarqet.  Imma kif?  Att 
vandalu?  Aċċidentali? F'dan l-artiklu ser nagħti l-informazzjoni li naf 
jiena.

Fis-7 ta' Ġunju 2009, fil-Girgenti tbierket l-istatwa ta' Ġesu jbati mill-Isqof 
Adeodato Micallef.  Din l-istatwa kienet inħadmet mis-Sur Andrew Bugeja u 
tħallset minn Lindsay u Margaret Morgan (Lord and Lady of Kenfig) minn 
Wales.  Minħabba l-ħruxija tal-elementi, din l-istatwa bdiet iġġarrab xi ħsarat.  
Tneħħiet mill-Girgenti u tpoġġiet fil-bitħa tad-dar ta' Ġuża Mifsud fis-Siġġiewi 
fejn sarilha lqugħ biex tkun protetta.

F'Ottubru 2016, wara li tneħħiet l-istatwa l-oħra, fil-Girgenti  tqegħdet l-istatwa 
l-ġdida, din id-darba maħduma minn Clive Busuttil.  Din l-istatwa wkoll tħallset 
minn benefattur li xtaq jibqa' anonimu.  Sfortunatament gawdejniha biss sitt snin.

Talba magħmulha minn Ġuża Mifsud li tingħad waqt il-laqgħat ta' talb fil-
Girgenti biex nuru l-apprezzament tagħna lejn it-tbatija tal-Mulej Ġesu:  
"Mulej Ġesu, agħmel li d-dinja tapprezza t-tbatijiet li batejt għalina matul il-
passjoni u l-maħfra li minn fuq is-salib tlabt lill-Missier għalija, għal dawk li 
sallbuk u għad-dinja kollha.
Twajjeb Mulej Ġesu, nirringrazzjawk għal dik l-ikla qaddisa li għamilt mal-
appostli meta ħallejtilna lilek innifsek fl-Ewkaristija.
Għinna, Mulej Ġesu, biex inkabbru d-devozzjoni tagħna lejn it-tbatija tiegħek 
u lejk fl-Ewkaristija, ħalli npattu għad-disprezzi li qed tirċievi għax kull min 
ma jemminx fik mhux japprezza dak li għamilt għall-fidwa tagħna. Ammen."

APPELL ĠENWINAPPELL ĠENWIN
Għalkemm għadu ma ħariġtx ir-riżultat tal-inkjesta u bl-ebda mod ma 
rrid nagħti interpretezzjoni ta' dak li seta' ġara, imma minn qalbi nappella 

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

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

fil-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi 
il-Ġimgħa 28 ta’ Ottubru 2022 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...

Qabel u wara l-lejl ta' bejn is-16 u 17 ta' Ottubru.
Xena ta' dieqa, imma b'kuraġġ inħarsu 'l quddiem

sabiex inkunu għaqlin fl-atteġġjament tagħna meta nkunu l-Girgenti.

Ix-xemgħa għandha titqiegħed fil-postijiet li hemm għal dan il-għan.  
Fuq parir tar-restawratriċi li ħadmet fuq il-restawr tal-istatwa għandna 
nevitaw li nqegħdu fjuri direttament ma' saqajn il-Madonna għax dawn 
jistgħu jagħmlu l-ħsara.  L-istess nevitaw li ndendlu kuruni mal-istatwa.  
L-istatwa diġa għandha kuruna proporzjonata għal qjies tagħha. Nifhem 
l-entużjażmu tad-devoti imma rridu nifhmu wkoll li meta jkun ir-riħ dawn 
il-ħafna kuruni joborxu lill-istatwa u jagħmlu l-ħsara.  Intefqu eluf ta' ewro 
biex l-istatwa tal-Madonna tiġi restawrata, nibżgħu għaliha.

Dr. Sylvana Azzopardi

Statwa ta' Andrew Bugeja Statwa ta' Clive Busuttil
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MESSAĠĠ FUQ FACEBOOKMESSAĠĠ FUQ FACEBOOK
Fit-7.50am tat-Tnejn 17 ta' Ottubru 2022, irċivejt messaġġ minn Matthew, 
żagħzugħ devot li jħobb jitla' l-Girgenti jgħid talba lill-Madonna, kmieni 
filgħodu qabel imur għax-xogħol.  Kont naf minn hu għax kemm-il darba 
nżertajtu hemmhekk.  Il-messaġġ kien jgħid, "Dalgħodu mort fejn il-Madonna 
u sibt hekk."

Qalbi għamlet tikk!  Mill-ewwel bsart li ser jagħtini aħbar ħażina. Sadanittant 
bgħattli dan ir-ritratt:

Għall-ewwel ftit sekondi ħarist lejn ir-ritratt u ħsibt li xi ħadd li ma għandux 
x'jagħmel tefa' l-boroż is-suwed quddiem is-salib.  Imma mbagħad dlonk 
indunajt li l-istatwa ta' Ġesu ma kinitx għadha hemm u li s-salib ukoll kien 
jidher maħruq.  Sadanittant Matthew talabni n-numru tal-mobile biex iċempilli.

Meta ċempilli kkonfermali li l-istatwa kienet maħruqa, partijiet minnha kienu 
mal-art.  Wegħedni li ser jibgħatli aktar ritratti.  Sadanittant jiena ċempilt 
lill-membri tal-Kumitat u għidtilhom li mmedjatament kont tiela nittawwal.

X'ħin tlajt fuq il-post ikkonfermajt dak li rajt fuq ir-ritratt. Kien xokk.  Il-
ġurnata ta' qabel kont hemm, fis-7.30pm x'ħin tlaqt kollox kien f'postu. Imma 
issa l-istatwa ma' hin fadal xejn minnha.  Ir-ras u id kienu mal-art, maħruqin, 
filwaqt li l-kumplament kienet gozz kważi rmied.  Is-salib ukoll kien ġarrab 
ħsarat konsiderevoli bin-nirien. Dak il-ħin ma stajtx ma niftakarx f'Ġuża u kif 
kienet tittertaq qalbha kieku rat dik ix-xena.

Ċempilt lill-iskultur li kien għamilha, Clive Busuttil u għidltu x'ġara.     Irkuprajna 
d-data mill-camera li aktar tard għaddejtha lill-espert tal-Qorti u mort l-Għassa 
ta' Ħaż-Żebbuġ fejn għamilt rapport dettaljat.

Peress li l-post huwa miftuħ u ma xtaqtx li forsi xi ħadd jitla' u jmiss l-affarijiet 
stennejt lis-Surġent.  Dan ma damx ma' ġie u smajtu minn rajh jgħid li tiela' 
l-Girgenti.  Erġajna tlajna warajh.  Sadanittant kull min jiġi u jara x'ġara lanqas 
irid jemmen lil għajnejh.  

PULIZIJA GĦASSA MAL-POSTPULIZIJA GĦASSA MAL-POST
Minħabba l-gravità tal-każ tqiegħed puliżija għassa u kelli l-ewwel ħjiel li 
kienet ser tinfetaħ inkjesta maġisterjali.  Ftit wara li inżilt id-dar, erġajt irċivejt 

telefonata sabiex nerġa nitla' peress li kienu telgħin tas-CID.  Staqsewni diversi 
mistoqsijiet fosthom jekk nafux li hemm xi għedewwa jew konnix qed nagħtu 
fastidju lil xi ħadd.  Bla tlaqliq weġibtu li għedewwa ma nafx li hemm u li 
għandna relazzjoni tajba mal-ġirien.

Il-pulizija baqgħu hemm għassa matul il-lejl u anka l-għada filgħodu peress li 
kien jonqos aktar esperti tal-Qorti li riedu jitilgħu sabiex jagħmlu xogħolhom.  
Kien biss it-Tlieta filgħaxija, għall-ħabta tas-7.00p.m li kelli l-konferma mis-
Surgent li l-fdalijiet tal-istatwa setgħu jitneħħew għax l-esperti tal-Qorti kienu 
temmew xogħolhom.

Naturalment, issa qed nistennew ir-rapport tal-inkjesta u nittamaw li dan jitfa' 
dawl fuq dak li ġara.  Kien inċident?  Kien vandaliżmu?  Nistennew u naraw.

MEDIA SOĊJALI...MEDIA SOĊJALI...
Jiena kont fid-dmir li ninforma b'dak li ġara lid-devoti tal-Madonna u 
għaldaqstant tfajt ammont ta' ritratti fuq il-Paġna ta' Facebook Madonna tal-
Konsagrazzjoni.  

Jakkumpanjaw dawn ir-ritratti kien hemm dan il-kliem, "Sfortunatament 
dan huwa dak li fadal mill-istatwa ta' Ġesu jbati li kien hemm fil-Girgenti.  
L-istatwa nħarqet dan il-lejl u s-salib li kien hemm biswitha wkoll ġarrab ħsarat.  
L-istatwa kienet inħadmet mill-iskulur Clive Busuttil u tqegħdet fil-Girgenti 
f'Ottubru 2016."  Kliem li għalkemm qed jirraporta x'ġara imma bl-ebda mod 
ma' qed jasal għal xi konklużjoni dwar x'ikkawża dan il-ħruq.

Bla tlaqliq ngħid li malajr il-media kollha bdiet tirraporta dak li ġara. Kienu 
l-mijiet ta' shares li saru fuq Facebook u eluf ta' kummenti, kulħadd jagħti 
l-interpretazzjoni tiegħu.

ĠENEROŻITA MID-DEVOTI TAL-MADONNAĠENEROŻITA MID-DEVOTI TAL-MADONNA
Hawnhekk minn qalbi nirringrazzja lil diversi benefatturi li mill-ewwel bdew 
joffru l-għajnuna finanzjarja tagħhom.  Għalkemm kien hemm min beda jsemmi 
sabiex nagħti account tal-Bank sabiex jinġabru l-flus bqajt ftit kawta għax fl-
ewwel ftit siegħat kelli żewġ persuni, wieħed barrani u ieħor Malti, li offrew 
li jħallsu l-istatwa.  Ma rridtx inqarraq b'ħadd.

Imbagħad it-Tlieta filgħodu daħlitli l-aħbar mis-Sur Ivan Gaffiero li 
s-Sur Indri Attard kien lest li jagħmel l-istatwa b'xejn.  Jiena ċempilt lil 
Indri u ftehemna li fil-jiem li ġejjin niltaqgħu fuq il-post sabiex jittieħdu 

d-deċiżjonijiet neċessarji.  Jiena ċerta li Indri jagħraf x'tip ta' statwa 
għandha ssir.  Statwa li tikkumplimenta l-istatwi l-oħra li hemm fil-post, 
statwa li tesprimi t-tbatija li għadda minnha Ġesu sabiex jifdina.  Statwa 
sempliċi, kif kienet tixtieq il-fundatriċi tagħna Ġuża Mifsud, imma li 
fis-sempliċita tagħha tiġbed lin-nies sabiex juru d-devozzjoni tagħhom 
u japprezzaw it-tbatija ta' Sidna Ġesu Kristu.

Ittieħed ukoll parir sabiex naraw jekk is-salib 
jissewwix jew għandux jinbidel.  Filfatt huwa 
aktar għaqli li s-salib jinbidel peress li fuq in-
naħa t'isfel tiegħu ġarrab ħsarat konsiderevoli 
li jxekklu s-siġurta tiegħu.  Tajjeb jingħad li 
l-ewwel salib fil-Girgenti kien sar fl-1992.  
Dan maż-żmien kellu jinbidel u fl-2007 sar 
is-salib li hemm sallum.  L-oriġinali iżda ma 
ntremgħix u qiegħed fid-dar ta' Ġuża Mifsud 
fis-Siġġiewi.  Salib kbir f'dar żgħira imma li 
nstab post għalih bla problema ta' xejn.

Inbeda wkoll il-proċess sabiex issir sistema ġdida ta' security cameras 
u ilqugħ ta' protezzjoni għall-istatwi fost affarijiet oħra.

TAGĦRIF ĠENERALI - STORJA TAL-ISTATWATAGĦRIF ĠENERALI - STORJA TAL-ISTATWA
X'wassal biex fil-Girgenti jkun hemm statwa ta' Ġesu jbati? Ġuża bdiet titkellem 
fuq din l-istatwa fis-snin disgħin.   L-ewwel referenza fil-Kumitat saret waqt 
is-seduta tal-20 ta’ Jannar 1993 meta qalet li wara l-istatwa ta’ San Mikiel trid 
issir l-istatwa ta’ Ġesu jbati.  Waqt is-seduta tal-Kumitat tat-22 ta’ Settembru 
1993  hija qalet  li hi lil Ġesu  ratu wieqaf, ibati tbatija immens u qalet  ukoll 
li ma tridux skullat.

F’messaġġ irrekordjat fis-7 ta’ April 1994  Ġuża qalet: "Ġesu għallimni ħafna 
rigward it-tbatijiet tiegħu, għallimni ħafna illi jiena nbati bil-qalb, inbati bil-
kuxjenza...  Tant għandu jkollna mħabba kbira lejn it-tbatija mqaddsa ta' Kristu, 
il-feddej tagħna...  Ġesu qalli, 'Dika l-istatwa li jiena għidtlek biex tagħmel 
fittex għamilha hemm fuq ħalli xxerred id-devozzjoni...' Jiena lil Ġesu kont 
narah taħt dik is-sura ta’ dik it-tbatija meta kont naqbad nagħmel il-Via Sagra 
f’dak il-wied..."
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MESSAĠĠ FUQ FACEBOOKMESSAĠĠ FUQ FACEBOOK
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MEDIA SOĊJALI...MEDIA SOĊJALI...
Jiena kont fid-dmir li ninforma b'dak li ġara lid-devoti tal-Madonna u 
għaldaqstant tfajt ammont ta' ritratti fuq il-Paġna ta' Facebook Madonna tal-
Konsagrazzjoni.  

Jakkumpanjaw dawn ir-ritratti kien hemm dan il-kliem, "Sfortunatament 
dan huwa dak li fadal mill-istatwa ta' Ġesu jbati li kien hemm fil-Girgenti.  
L-istatwa nħarqet dan il-lejl u s-salib li kien hemm biswitha wkoll ġarrab ħsarat.  
L-istatwa kienet inħadmet mill-iskulur Clive Busuttil u tqegħdet fil-Girgenti 
f'Ottubru 2016."  Kliem li għalkemm qed jirraporta x'ġara imma bl-ebda mod 
ma' qed jasal għal xi konklużjoni dwar x'ikkawża dan il-ħruq.

Bla tlaqliq ngħid li malajr il-media kollha bdiet tirraporta dak li ġara. Kienu 
l-mijiet ta' shares li saru fuq Facebook u eluf ta' kummenti, kulħadd jagħti 
l-interpretazzjoni tiegħu.

ĠENEROŻITA MID-DEVOTI TAL-MADONNAĠENEROŻITA MID-DEVOTI TAL-MADONNA
Hawnhekk minn qalbi nirringrazzja lil diversi benefatturi li mill-ewwel bdew 
joffru l-għajnuna finanzjarja tagħhom.  Għalkemm kien hemm min beda jsemmi 
sabiex nagħti account tal-Bank sabiex jinġabru l-flus bqajt ftit kawta għax fl-
ewwel ftit siegħat kelli żewġ persuni, wieħed barrani u ieħor Malti, li offrew 
li jħallsu l-istatwa.  Ma rridtx inqarraq b'ħadd.

Imbagħad it-Tlieta filgħodu daħlitli l-aħbar mis-Sur Ivan Gaffiero li 
s-Sur Indri Attard kien lest li jagħmel l-istatwa b'xejn.  Jiena ċempilt lil 
Indri u ftehemna li fil-jiem li ġejjin niltaqgħu fuq il-post sabiex jittieħdu 

d-deċiżjonijiet neċessarji.  Jiena ċerta li Indri jagħraf x'tip ta' statwa 
għandha ssir.  Statwa li tikkumplimenta l-istatwi l-oħra li hemm fil-post, 
statwa li tesprimi t-tbatija li għadda minnha Ġesu sabiex jifdina.  Statwa 
sempliċi, kif kienet tixtieq il-fundatriċi tagħna Ġuża Mifsud, imma li 
fis-sempliċita tagħha tiġbed lin-nies sabiex juru d-devozzjoni tagħhom 
u japprezzaw it-tbatija ta' Sidna Ġesu Kristu.

Ittieħed ukoll parir sabiex naraw jekk is-salib 
jissewwix jew għandux jinbidel.  Filfatt huwa 
aktar għaqli li s-salib jinbidel peress li fuq in-
naħa t'isfel tiegħu ġarrab ħsarat konsiderevoli 
li jxekklu s-siġurta tiegħu.  Tajjeb jingħad li 
l-ewwel salib fil-Girgenti kien sar fl-1992.  
Dan maż-żmien kellu jinbidel u fl-2007 sar 
is-salib li hemm sallum.  L-oriġinali iżda ma 
ntremgħix u qiegħed fid-dar ta' Ġuża Mifsud 
fis-Siġġiewi.  Salib kbir f'dar żgħira imma li 
nstab post għalih bla problema ta' xejn.

Inbeda wkoll il-proċess sabiex issir sistema ġdida ta' security cameras 
u ilqugħ ta' protezzjoni għall-istatwi fost affarijiet oħra.

TAGĦRIF ĠENERALI - STORJA TAL-ISTATWATAGĦRIF ĠENERALI - STORJA TAL-ISTATWA
X'wassal biex fil-Girgenti jkun hemm statwa ta' Ġesu jbati? Ġuża bdiet titkellem 
fuq din l-istatwa fis-snin disgħin.   L-ewwel referenza fil-Kumitat saret waqt 
is-seduta tal-20 ta’ Jannar 1993 meta qalet li wara l-istatwa ta’ San Mikiel trid 
issir l-istatwa ta’ Ġesu jbati.  Waqt is-seduta tal-Kumitat tat-22 ta’ Settembru 
1993  hija qalet  li hi lil Ġesu  ratu wieqaf, ibati tbatija immens u qalet  ukoll 
li ma tridux skullat.

F’messaġġ irrekordjat fis-7 ta’ April 1994  Ġuża qalet: "Ġesu għallimni ħafna 
rigward it-tbatijiet tiegħu, għallimni ħafna illi jiena nbati bil-qalb, inbati bil-
kuxjenza...  Tant għandu jkollna mħabba kbira lejn it-tbatija mqaddsa ta' Kristu, 
il-feddej tagħna...  Ġesu qalli, 'Dika l-istatwa li jiena għidtlek biex tagħmel 
fittex għamilha hemm fuq ħalli xxerred id-devozzjoni...' Jiena lil Ġesu kont 
narah taħt dik is-sura ta’ dik it-tbatija meta kont naqbad nagħmel il-Via Sagra 
f’dak il-wied..."
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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 2 u 16 ta’ Ottubru 2022 fil-5.00p.m.
 Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Novembru 2022 fit-3.30p.m.
 Il-Ħadd 4 u 18 ta’ Diċembru 2022 fit-3.00p.m.
 Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Jannar 2023 fit-3.00p.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 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

X'ĠARA FIL-GIRGENTI?X'ĠARA FIL-GIRGENTI?
Bla għadd kienu t-telefonati u l-messaġġi fuq Facebook jistaqsuni 

x'ġara l-Girgenti fil-lejl ta' bejn is-16 u 17 ta' Ottubru 2022. Ippruvajt 
nagħti tweġiba, imma sinċerament lanqas jiena ma kont naf.  L-istatwa 
ta' Ġesu jbati ma kinitx għadha hemm, kienet inħarqet.  Imma kif?  Att 
vandalu?  Aċċidentali? F'dan l-artiklu ser nagħti l-informazzjoni li naf 
jiena.

Fis-7 ta' Ġunju 2009, fil-Girgenti tbierket l-istatwa ta' Ġesu jbati mill-Isqof 
Adeodato Micallef.  Din l-istatwa kienet inħadmet mis-Sur Andrew Bugeja u 
tħallset minn Lindsay u Margaret Morgan (Lord and Lady of Kenfig) minn 
Wales.  Minħabba l-ħruxija tal-elementi, din l-istatwa bdiet iġġarrab xi ħsarat.  
Tneħħiet mill-Girgenti u tpoġġiet fil-bitħa tad-dar ta' Ġuża Mifsud fis-Siġġiewi 
fejn sarilha lqugħ biex tkun protetta.

F'Ottubru 2016, wara li tneħħiet l-istatwa l-oħra, fil-Girgenti  tqegħdet l-istatwa 
l-ġdida, din id-darba maħduma minn Clive Busuttil.  Din l-istatwa wkoll tħallset 
minn benefattur li xtaq jibqa' anonimu.  Sfortunatament gawdejniha biss sitt snin.

Talba magħmulha minn Ġuża Mifsud li tingħad waqt il-laqgħat ta' talb fil-
Girgenti biex nuru l-apprezzament tagħna lejn it-tbatija tal-Mulej Ġesu:  
"Mulej Ġesu, agħmel li d-dinja tapprezza t-tbatijiet li batejt għalina matul il-
passjoni u l-maħfra li minn fuq is-salib tlabt lill-Missier għalija, għal dawk li 
sallbuk u għad-dinja kollha.
Twajjeb Mulej Ġesu, nirringrazzjawk għal dik l-ikla qaddisa li għamilt mal-
appostli meta ħallejtilna lilek innifsek fl-Ewkaristija.
Għinna, Mulej Ġesu, biex inkabbru d-devozzjoni tagħna lejn it-tbatija tiegħek 
u lejk fl-Ewkaristija, ħalli npattu għad-disprezzi li qed tirċievi għax kull min 
ma jemminx fik mhux japprezza dak li għamilt għall-fidwa tagħna. Ammen."

APPELL ĠENWINAPPELL ĠENWIN
Għalkemm għadu ma ħariġtx ir-riżultat tal-inkjesta u bl-ebda mod ma 
rrid nagħti interpretezzjoni ta' dak li seta' ġara, imma minn qalbi nappella 

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

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

fil-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi 
il-Ġimgħa 28 ta’ Ottubru 2022 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...

Qabel u wara l-lejl ta' bejn is-16 u 17 ta' Ottubru.
Xena ta' dieqa, imma b'kuraġġ inħarsu 'l quddiem

sabiex inkunu għaqlin fl-atteġġjament tagħna meta nkunu l-Girgenti.

Ix-xemgħa għandha titqiegħed fil-postijiet li hemm għal dan il-għan.  
Fuq parir tar-restawratriċi li ħadmet fuq il-restawr tal-istatwa għandna 
nevitaw li nqegħdu fjuri direttament ma' saqajn il-Madonna għax dawn 
jistgħu jagħmlu l-ħsara.  L-istess nevitaw li ndendlu kuruni mal-istatwa.  
L-istatwa diġa għandha kuruna proporzjonata għal qjies tagħha. Nifhem 
l-entużjażmu tad-devoti imma rridu nifhmu wkoll li meta jkun ir-riħ dawn 
il-ħafna kuruni joborxu lill-istatwa u jagħmlu l-ħsara.  Intefqu eluf ta' ewro 
biex l-istatwa tal-Madonna tiġi restawrata, nibżgħu għaliha.

Dr. Sylvana Azzopardi

Statwa ta' Andrew Bugeja Statwa ta' Clive Busuttil


