nitkellem ħafna il-ġewwa mill-lejl, enerġija ma għandix imma dan ilkuraġġ tagħmilhuli s-sema biex nitkellem ftit fuq cassette ħalli ngħidu
lilkom, biex intom titolbu miegħi għall-bżonnijiet tad-dinja sabiex jieqfu
dawn il-vergonji li qegħdin isiru tal-gwerer, tal-qtil bl-addoċċ, ta’ dawn
il-massakri ta’ nies innoċenti u ta’ nies illi ma jemmnux f’Alla għax ma
tawhomx fidi f’Alla imma li ma għandhom l-ebda ħtija. It-tfal x’jaħtu?
It-tfal għadhom ma jafux min qed jgħakkishom u min qed iħobbhom u
min ġabhom fid-dinja. Ġabhom il-kbir Alla u Ġesu ta’ l-Ewkaristija…
Jiena ħa ngħidilkom: ikun imfaħħar il-kbir Alla u l-Mulej Ġesu ta’
l-Ewkaristija, l-Ispirtu s-Santu u l-Madonna biex jagħtuna l-għajnuna li
għandna bżonn bħalissa li għaddejjin minn dan il-wied tad-dmija, talgwerra, ta’ abbużi u tal-massakri li jagħmlu fuq ħafna nies innoċenti!
Dawna n-nies innoċenti għandna bżonn li nitolbu ħafna għall-bżonnijiet
tagħhom... Jiena qegħda noffri l-uġigh tiegħi għall-bżonnijiet tal-vittmi
tal-gwerra, għall-bżonnijiet tal-midinbin, għall-bżonnijiet ta’ ħafna
agonizzanti li bħalissa ħa jirċievu b’dik il-qilla l-mewt tagħhom...”
KONKLUŻJONI
Nagħlaq dan l-artiklu b’silta mill-messaġġ li tat Ġuża fi Frar 1987.
Hija qalet hekk, “Il-Madonna tant għandha qalbha kbira għal ulied ilbniedem li hawn fid-dinja li trid issalva lil kulħadd, li jonqos huwa minna.
Il-Madonna lil kulħadd trid tibgħat f’dak il-post ippredestinat tal-Ġenna.
Ġesu ma ħax il-passjoni għalija u għal dik u għall-ieħor u għall-oħra, ma
ħax il-passjoni għall-Papa, għall-Isqof, ma ħax il-passjoni għas-saċerdoti
u għas-sorijiet u għar-reliġjużi; Ġesu ħa l-passjoni għal kulħadd. Kulħadd
kien fil-menti ta’ Ġesu dak il-ħin, anka jiena li ġejt elfejn sena warajh,
Ġesu kont f’moħħu jiena li ġejja fid-dinja ... Ħafna nies qegħdin jabbużaw
minn dan il-kmandament li ma nistgħux noqtlu la lilna nfusna u lanqas
lil għajrna. Lanqas lil għajrna ma nistgħu noqtlu, ma għandna l-ebda
dritt illi aħna jkollna xi pussess fuq il-ħajja ta’ għajrna...”
Sylvana Spiteri LL.D.
RINGRAZZJAMENT
Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni jirringrazzja lil dawk
il-qarrejja li jibgħatu xi donazzjoni sabiex itaffu ftit mill-ispejjeż ta’ dan
il-fuljett. Għalkemm il-Fuljett jitqassam bla ħlas imma l-ispejjeż talistampar u tal-posta huma sostanzjali u għaldaqstant kull donazzjoni
hija ferm apprezzata. Inwegħdu t-talb tagħna lil dawn il-benefatturi.
Il-Mulej iberrikkom, il-Madonna iżżommkom taħt il-protezzjoni tagħha
u Ġuża Mifsud tinterċedi għalikom fil-bżonnijiet tagħkom.
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L-ANNIVERSARJU MILL-MEWT TA’ ĠUŻA MIFSUD
Fl-okkażjoni tad-dsatax-il anniversarju mill-mewt ta’ Ġuża
Mifsud, ser tiġi ċelebrata quddiesa għar-ruħha fil-Knisja
Arċipretali tas-Siġġiewi l-Erbgħa 28 ta’ Ottubru 2015 fis6.30p.m. Nappella sabiex nattendu bi ħġarna.
TALBA
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...
GRAZZJI MAQLUGĦA
Rapport ta’ Godwin u Doris mill-Fgura: Doris kitbet, “Mela darba
smajt li hemm laqgħa ta’ talb il-Girgenti. Jiena kelli r-raġel marid u kien
ġej u sejjer jieħu l-kura. Meta spiċċat il-laqgħa ta’ talb li kienet għamlet
Ġuża morna ħdejha sabiex inkellmuha dwar il-kas tar-raġel tiegħi u sabiex titlob għalih. Ma kienx faċli għax kien hemm ħafna nies li riedu
jkellmuha sabiex titlob għalihom. Imma minn hawn u minn hemm
irnexxilna. Kif ir-raġel resaq biex ikellimha u anka beda jgħidilha bilkas tiegħu (tal-marda), Ġuża ħarset lejh minn fuq l-isfel, u b’għajnejha
miftuħin qaltlu, “mur, inti ma’ għandek xejn!”
Meta tlaqna minn fejn Ġuża Mifsud, jiena dort lejn żewġi u għidtlu,
“Din taf x’qegħda tgħid meta inti marid sewwa u lanqas it-tobba għadhom
ma jafu jekk intix ser tfiq u jrid jgħaddi ċertu żmien u xhur, jekk mhux
snin, biex ikunu ċerti li tkun fiqt?” Ngħid il-verita’ jiena bdejt ingerger u
għidt, “Kif jista’ jkun Ġuża tgħid dan il-kliem?” Nistqarr li għalkemm
jiena ma kontx nemmen f’Ġuża, imma xorta bqajna mmorru l-Girgenti
nitolbu quddiem l-istatwa tal-Madonna.
Pero rrid nagħlaq dan ir-rapport billi ngħid li r-raġel għadu hawn
magħna. Għaddew ħafna snin minn dan il-każ u r-raġel għadu magħna
u dak li qalet Ġuża Mifsud lir-raġel kien veru. Nirringrazzja lill-Madonna li
twassal it-talb tagħna lil binha Ġesu. Nirringrazzja wkoll lil Alla għall-din
il-grazzja kbira. Dan kollu nikkonfermawh kemm jiena kif ukoll żewġi.
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AVVIŻI
AVVIŻI
1. Il-laqgħat li jmiss se jsiru kif ġej:
Il-Ħadd 4 u 18 ta’ Ottubru 2015 fil-5.00p.m.
Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Novembru 2015 fit-3.30p.m.
Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Dicembru 2015 fit-3.00pm
Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Jannar 2016 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 Spiteri,
6, Sqaq Nru. 2, Triq il-Kbira, Siġġiewi, SGW 1320 jew email fuq
ourladyofconsecration@gmail.com.
4. Min hu nteressat li jkun jaf aktar dwar il-ġrajjiet tal-Girgenti infakkrukom
li matul is-snin ġew ippubblikati seba’ kotba bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.
Għandna wkoll id-DVD “Ix-Xejn Aħjar Minni” dwar il-ħajja ta’
Ġuża u l-messaġġ tal-Girgenti u DVD ieħor li jinkludi r-rużarji
b’leħen Ġuża Mifsud. Dawn il-kotba u DVDs jistgħu jinkisbu jew
mill-Girgenti jew billi tiktbu lis-Segretarja fl-indirizz fuq imsemmi.
5. Wieħed jista’ jakkwista wkoll santi bit-talba ta’ interċessjoni ta’ Ġuża
Mifsud (bil-Malti u bl-Ingliż) kif ukoll domni, keychains, DVDs u kuruni
bix-xbieha tal-Madonna tal-Konsagrazzjoni. Dawn jinkisbu biss millGirgenti jew inkella mingħand xi membru tal-Kumitat.
6. L-indirizz tal-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni huwa
dan li ġej:
www.ourladyofconsecration.org
7. Facebook: Madonna tal Konsagrazzjoni u YouTube: Guza Mifsud

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.
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JITQASSAM BLA ĦLAS

Ġuża Mifsud twassal il-messaġġ tagħha fil-Girgenti

NIBŻGĦU GĦALL-ĦAJJA
Veritas Press – Żabbar
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Qegħdin ngħixu f’dinja fejn il-ħajja umana qegħda dejjem aktar tiġi
disprezzata, fejn il-ħajja saret qisha ma’ tiswa’ xejn. Ħafna tilfu s-sens
ta’ prijoritajiet f’ħajjithom u saru insensittivi għat-tbatijiet ta’ ħaddieħor.
Kemm-il darba nisimgħu b’kull tip ta’ vjolenza fuq ħutna l-bnedmin u
qisu ma’ ġara xejn? Kemm-il darba nisimgħu bi tqil u massakri u ma
nħossu l-ebda sens ta’ dieqa? Kemm-il darba nisimgħu argumenti favur
forom ta’ qtil differenti u nibqgħu siekta? Ġuża Mifsud kienet bniedma
ta’ rieda soda u qatt ma beżgħet titkellem u tikkundanna kull tip ta’
vjolenza fuq il-ħajja umana.
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ABORT
Skond Ġuża Mifsud, fil-lejl tal-31 ta’ Jannar 1987, il-Madonna qaltilha:
“’Jaħasra, jaħasra kemm hawn tfal li mhux talli ma jgħallmuhomx
l-edukazzjoni ta’ Alla, mhux talli ma jgħallmulhomx l-edukazzjoni talfamilja, talli jisgħobbini, jiddispjaċini, Binti, li llum ħa nasal fuqek b’dan
id-diskors, li ħafna ommijiet ineħħu minn ħdanhom lil dawn it-tfal għax
ma jkunux iriduhom.’
Imbagħad qaltli xi ħaġa oħra, qaltli: ‘Inti issa m’intix ħa tarani, ħa
tara viżjoni li ħa tnikktek u ħa tbikkik.’ Kif jiena ma bqajtx nisma’ u
nara l-viżjoni sabiħa tas-Sinjura tal-Ħajja, jiena rajt dawn l-affarijiet isiru
taħt għajnejja; ħafna ommijiet qegħdin jeqirdu t-tfal li t-tnissil tagħhom
tahulhom il-Mulej. Ma stajtx nikkonoxxi dawk il-qtajja ta’ tfal x’inhuma.
F’dik il-viżjoni jiena rajt qtajja kbira ta’ tfal u tfal m’għandhomx aktar
minn xagħrejn, jew xahar u nofs jew tliet xhur, mhux żmien f’din iddinja, imma fi ħdan ommhom.
Il-Madonna qaltli: ‘Għid lil pajjiżek, għax disgrazzjatament anka
f’pajjiżek hemm din il-pjaga, qed isir dan l-abort fuq dawn it-tfal innoċenti.
Fid-dinja kollha hemm tfal qegħdin jinqerdu ta’ din l-eta, ta’ xahrejn,
ta’ xahar u nofs fi ħdan ommhom, jagħtuhom il-mewt jew b’ħaġa jew
b’oħra. Ħa nurik f’din il-viżjoni qabda tfal jiggranfaw ma’ xulxin li jridu
jsalvaw irwieħhom imma m’hemmx min jiddefendihom. Iddefendihom
inti bil-kelma.’ Kemm bkiet il-Madonna fuq din il-biċċa xogħol!
Qaltli: ‘Minnhom dawk l-erwieħ setgħu saru ħafna qaddisin... Wassluh
anka lill-Papa dan il-messaġġ, wassluh lid-dinja.’
Jiena bdejt nibki
b’dawk il-qabda qisni rajthom frieħ tal-qtates quddiem għajnejja, ma
stajtx nirrikkoxixxi x’inhuma imma mbagħad bdejt nagħraf l-uċuħ li
huma uċuħ ta’ anġli żgħar, għadhom kemm il-Mulej bagħthom fid-dinja
biex ommhom tagħtihom il-ħajja u dawn flok il-ħajja tathom il-mewt.
F’din il-viżjoni li rajt, jiena rajt bħal qabda ramel f’qiegħ ta’ baħar illi
dan ir-ramel kienu dawn it-tfal innoċenti, illi ta’ ftit żmien, minn xahar
u nofs sa xahrejn jew ftit inqas jew ftit iżjed qegħdin jiggranfaw ma’
dak ir-ramel, dawk l-idejn żgħar, daqs tal-qtates, dawk l-uċuħ, wiċċ ta’
l-anġli li ma tistax tirrikonoxxi x’inhuma. Jiena bkejt u bkejt tassew,
bqajt impressjonata sas-sitta ta’ filgħodu.’”
Imbagħad f’Jannar 1996 Ġuża qalet, “Jiena naf li l-abort ta’ kuljum
isir; aħna żgħar f’Malta u jsir ftit, imma barra minn Malta qed isiru ħafna
abbużi minn dawn l-affarijiet, eluf ta’ tfal illi jiġu maqtulin bl-abort.
U jiena kif rajt xi ħaġa ilu, f’ċertu ħin minn tal-lejl, dawn it-tfal tant
jiddispjaċih għalihom il-Mulej Alla ta’ l-Eżerċiti flimkien ma’ Ġesu ta’
l-Ewkaristija u l-Madonna, għaliex dawn it-tfal jiġu mneħħijin bħall-
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animali, bħall-animali jiġu mqattgħin, jaħasra. Dawn huma nies bħalna,
bnedmin bħalna għada pitgħada. Nitolbuh lil Alla għaliex qegħdin
f’sitwazzjoni kerha ħafna li d-dinja nieżla biċċa biċċa.”
Il-pjaga ta’ l-abort issemmiet ukoll f’Lulju 1995 meta Ġuża kienet qed
titkellem dwar iċ-Ċina. Hija qalet, “Barra minhekk kelli nkun naf ukoll
f’dan illejl illi eluf kbar ta’ nies kellhom ineħħu ħafna erwieħ innoċenti illi
għadhom ma jafux dan il-kalvarju tad-dinja. Imsieken ġew imneħħijin
bħal meta ġara dak il-qtil ta’ l-innoċenti, meta Erodi kkmanda li jisirqu
t-tfal minn ġo idejn l-ommijiet biex jiġu maqtula. Imma minn żmien
Erodi sallum kemm innoċenti marru bl-abort, mingħalihom li ma jaf
bihom ħadd! Dawn kollha magħdudin quddiem il-kbir Alla. Il-kbir
Alla jaf bihom, jaf min kienet ommhom u min kien missierhom, jaf min
neħħihom mid-dinja fiż-żmien li għadda, fiż-żmien li għaddej bħalissa.”
GWERER U VJOLENZA
Fil-laqgħa ta’ Marzu 1988, Ġuża qalet, “Nhar il-Ġimgħa 5 tax-xahar
ta’ Frar 1988, l-Madonna ġabitli ħafna ispirazzjonijiet mis-sema u qaltli,
‘Binti, jiena naf illi dawn huma affarijiet iebsin ħafna u ħafna għalik...
Nixtieqek li tkun tista’ tagħmel bħal profeta li Kristu qabbdu jmur jagħti
xi aħbar li ġej kastig kbir fid-dinja, għax dawn il-ftit irġiel li huma ħafna
b’nuqqas ta’ għaqal... dawn il-Presidenti ta’ barra li jgħidu li ħa jingħaqdu,
li jgħidu li ħa jnaqqsu, mhux jingħaqdu u jnaqqsu għandhom bżonn
imma jneħħu l-armamenti kollha...
Binti, biex inkun nista’ nfehmek, dawna l-ftit irġiel mingħajr għaqal
li jagħmluha ta’ Presidenti kbar... li ma jridux inaqqsu ħalli jkun hawn
il-paċi, u l-paċi ma tasal qatt. Dawk il-flus kollha qegħdin jaħarquhom,
jagħmluhom irmied ma’ dak l-istess irmied ta’ dawk l-iġsma li jaħarqu...
qegħdin jaħqru msieken ħafna nies innoċenti, ħafna nies mingħajr ħtija,
ħafna nies illi ma kienu jaħtu xejn u jaqgħu vittma tal-mewt u jidhru
quddiem Alla. Għalhekk għandkom ħafna titolbu għalihom dawn l-erwieħ
speċjalment li qegħdin jagħmlu dawn il-gwerer ċivili ta’ bejnietkom, ma
jistgħux jaħasra jsibu tarf... Ħalaq tant dinja sabiħa l-Mulej u qegħdin
iħarbtuha u jaħarquha...
Intom ta’ rieda tajba li qegħdin fl-art żgħira tagħkom ta’ Malta u
Għawdex, itolbu ħafna għal dawn in-nies biex Alla jismagħhom u huma
jisimgħuh lil Alla. Dawn in-nies qerrieda qegħdin jibgħatu dawn in-nies
vittmi tal-mewt mingħajr ma jkun għadu wasal iż-żmien li jmutu... Iżda
bħal dawk illi huma qegħdin jagħmlu vittmi tal-mewt, huma ħa jaqgħu
vittmi tal-mewt, tal-korruzzjoni tagħhom u tas-saħta li qegħdin iġibu fiddinja permezz ta’ dawn il-gwerer...”
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F’messaġġ irrekordjat f’Awwissu 1985, Ġuża tkompli tgħid, “X’qegħdin
jagħtu l-gwerer? Affarijiet kontra r-rieda t’Alla hu, missili, mini, jiġbru
n-nies u joqtluhom kif ġie ġie, jiġbru n-nies kif stajt nifhem jiena mill-Mulej
Ġesu, u jimmassakrawhom, jibdew jisparaw fuqhom. Dawna bħalma
kienu tal-passat ta, li għamel Mussolini, Hitler u l-ieħor tar-Russja, insejt
minn hu bħalissa. Dawk hekk kienu jagħmlu, jiġbru dawk il-folol ta’
nies jaħasra, jiġbruhom bil-karozzi, karozzi ħa jaqgħu u ma jaqgħux,
iqegħduhom fi pjazez kbar jaħasra, kulħadd jibki u jolfoq biex jeħles
minn dak id-destin u ħadd ma jista’ għax jibdew jimmassakrawhom,
jibdew joqtluhom, jisparaw fuqhom kif ġie ġie. Anka fiż-żmien tallum
hekk qegħdin jagħmlu...”
F’ Jannar 1996 Ġuża qalet, “Nitolbuh lil Alla għal fejn hemm it-tifrik
tal-gwerer u ta’ l-inkwiet u tal-mibegħda, dawn jaslu biex taparsi jgħidu li
ħa jingħaqdu fil-paċi u jerġgħu jibdew jiġġieldu u joqtlu n-nies. Nitolbu
għalihom hu, nuru l-affarijiet ta’ l-imħabba tagħna safejn għandha tasal
għall-proxxmu tagħna, jiġifieri, aħna għandna napprezzaw kemm il-Maltin
u kemm il-barranin fil-qalb t’Alla biex Alla jieħu ħsiebhom u jgħaqqadhom
jekk Alla jrid fl-imħabba tiegħu u mhux f’dawn id-dlamijiet. Dawn fejn naf
jiena, li jneħħu dawn in-nies bl-addoċċ u dawn id-dnubiet u dawn l-affarijiet
jaħasra li jagħmlu dawk il-karozzi bil-bombi ġo fihom jew bil-missili fuqhom
u dana sew? Flok li jippreżentaw il-kanun, jgħaddu minn mnejn ġie ġie
jisplodu l-karozzi u joqtlu dawk in-nies kollha, jiġu massakrati ħafna nies
innoċenti, kemm nisa, kemm tfal, anka r-rġiel tafux, ikun hemm ħafna rġiel
illi ma jaħtu xejn, m’humiex imdaħħlin fil-gwerer... dana mhux sew.”
Dan il-messaġġ kontra l-vjolenza u l-qtil ta’ nies innoċenti joħroġ ukoll
f’dan id-diskors li Ġuża rrekkordjat f’April 1995, “Mulej Alla ta’ l-Eżerċiti
ikollok ħniena mid-dinja kollha u inti, Mulej Ġesu ta’ l-Ewkaristija, filħniena tiegħek eħles lid-dinja minn dan il-kalvarju li għaddejja minnu
bħalissa, kalvarju hekk kbir bħal dak li għaddejt minnu inti mat-toroq
kiefra tal-passjoni, li wassluk għal dik il-mewta kiefra u infami fuq
l-għuda tas-salib.
Kemm il-Mulej Ġesu ta’ l-Ewkaristija u kemm is-Sinjura tal-Ħajja
f’dana llejl urewni ħafna tbatijiet li qegħdin jgħaddu minnhom ħafna
nies fid-dinja permezz tar-rappreżentanti tagħhom, permezz tal-gvernijiet
tagħhom. Dan huwa l-aktar żmien qalil li għaddej bħalissa mid-dinja
kif stajt nara jiena minn dak li wrieni Ġesu permezz ta’ xi viżjoni.
Il-Mulej Ġesu qiegħed jgħidli li f’dawn il-ħinijiet qegħdin jiġu
mmassakrati ħafna nies bil-bombi, b’affarijiet ta’ gwerer, b’affarijiet ta’
intenzjonijiet qerrieda, b’affarijiet koroh kontra l-modestja, nuqqas ta’
skrupli fuq it-tfajliet u nisa, dnubiet kontra l-imqaddsa purita, bombi
moħbijin fl-art, u ma nafx jiena!...
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Qalbi mfarrka, jiena marida bħal dawk in-nies imsieken li aktar
rajthom qishom bhejjem milli nies qegħdin jitbiċċru f’dik l-istraġi. Jiena
rajt xi tfal ta’ xi għaxar snin, ta’ xi tnax-il sena li huma mingħajr saqajn,
mingħajr idejn, ikomplu jmidduhom ma’ l-art biex ikomplu joqtluhom.
Imbagħad rajt ħalel kbar ta’ nies li msieken jitfgħuhom fl-art minxurin,
jisparaw fuqhom, jew ma nafx jiena, rajthom jinqalbu kollha fuq xulxin
u rajt nies oħrajn ta’ rieda ħażina, nies kriminali li għandhom xi ħofor
fejnhom u jaqbdu dawn il-povri katavri u jixħtuhom f’dawk id-dlamijiet
u f’dawk il-vixxri ta’ l-art. Jiena rajt anka xi baħar, rajthom qegħdin
jitfgħu xi nies mejtin fih. Id-dinja għaddejja minn straġi l-aktar kbar.
Kemm għandna bżonn nitolbu għall-bżonnijiet tad-dinja kollha,
speċjalment fejn hemm dawn it-traġedji tal-gwerer, fejn hemm dawn innies kattivi. Nitolbu għall-bżonnijiet tad-dinja għaliex il-kbir Alla, kif
għadni kif ħadt mill-Mulej Ġesu, qiegħed jagħder ħafna lil dawk in-nies
innoċenti u bla ħtija u żgħar, anka kbar li m’għandhomx ħtija imma
qiegħed jagħdab għas-superjuri, għar-rappreżentanti ta’ kulħadd.
Kif stajt nifhem illejla, kullimkien imħawwad. Kullimkien, anka
pajjiżna wkoll imħawwad tafux. Dawn il-partita straġi koroh, gwerer,
jaqbdu bl-affarijiet tal-mibegħda, bin-nuqqas ta’ mħabba. Kemm għandna
bżonn inwarrbu l-mibegħda u nħaddmu l-imħabba biex tiġi l-paċi bejn
il-ġnus kollha tad-dinja rigward fejn hemm il-gwerer. Ma nafx jiena
fejn nibda ngħidilkom, fir-Rwanda, fir-Russja. Fid-dinja kollha hemm
il-gwerer u ħa jinxterdu aktar għax hawn xi ġnus li ma jridux jiftehmu
ma’ oħrajn, allura qeghdin aktar jagħmlu l-ħeġġa tagħhom biex ikomplu
jirvellaw l-affarijiet tal-gwerer li għandhom.
Mid-dinja kollha neżlin xmajjar ta’ nies fil-vixxri tal-baħar. Miljuni
ta’ nies qegħdin imutu li ma jaf bihom ħadd. Taf min jaf bihom? Ilkbir Alla u l-Mulej Ġesu x’ħin irid jagħmel il-ġustizzja fuqhom. Dawk
li huma ta’ rieda ħażina u kriminali, dawk mhux ħa jkollhom ġudizzju
sabiħ. Dawk li huma nnoċenti u l-mewt tmur fuqhom kif ġie ġie, dawk
Alla jħenn għalihom.
F’din il-viżjoni rajt tfal żgħar b’żewġ bsaten u bla saqajn, m’humiex
sura, imbiċċrin, lanqas tarafhom minn animali, nies li Alla ħalaq birruħ fihom. Jiena qbadt dan il-cassette dallejl għax vera twerwirt b’din
ix-xena. Lill-Mulej Ġesu għidtlu: “X’waħda din! Ma nixtieqx li narhom
dawn l-affarijiet iżjed għaliex ifarrkuli qalbi u lili ħadd ma jemminni u
jagħdirni, jaħasra!”…
Għandna nitolbu għal dawk li għandhom rieda ħażina biex Alla
jagħtihom il-grazzja li jindmu, jikkonvertu u jagħmlu mewta tajba,
għax dak li għandna bżonn kemm f’Malta u kemm fl-artijiet kollha ta’
barra minn Malta. Jiena ma niflaħx nitkellem għax emmnuni li qegħda
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ABORT
Skond Ġuża Mifsud, fil-lejl tal-31 ta’ Jannar 1987, il-Madonna qaltilha:
“’Jaħasra, jaħasra kemm hawn tfal li mhux talli ma jgħallmuhomx
l-edukazzjoni ta’ Alla, mhux talli ma jgħallmulhomx l-edukazzjoni talfamilja, talli jisgħobbini, jiddispjaċini, Binti, li llum ħa nasal fuqek b’dan
id-diskors, li ħafna ommijiet ineħħu minn ħdanhom lil dawn it-tfal għax
ma jkunux iriduhom.’
Imbagħad qaltli xi ħaġa oħra, qaltli: ‘Inti issa m’intix ħa tarani, ħa
tara viżjoni li ħa tnikktek u ħa tbikkik.’ Kif jiena ma bqajtx nisma’ u
nara l-viżjoni sabiħa tas-Sinjura tal-Ħajja, jiena rajt dawn l-affarijiet isiru
taħt għajnejja; ħafna ommijiet qegħdin jeqirdu t-tfal li t-tnissil tagħhom
tahulhom il-Mulej. Ma stajtx nikkonoxxi dawk il-qtajja ta’ tfal x’inhuma.
F’dik il-viżjoni jiena rajt qtajja kbira ta’ tfal u tfal m’għandhomx aktar
minn xagħrejn, jew xahar u nofs jew tliet xhur, mhux żmien f’din iddinja, imma fi ħdan ommhom.
Il-Madonna qaltli: ‘Għid lil pajjiżek, għax disgrazzjatament anka
f’pajjiżek hemm din il-pjaga, qed isir dan l-abort fuq dawn it-tfal innoċenti.
Fid-dinja kollha hemm tfal qegħdin jinqerdu ta’ din l-eta, ta’ xahrejn,
ta’ xahar u nofs fi ħdan ommhom, jagħtuhom il-mewt jew b’ħaġa jew
b’oħra. Ħa nurik f’din il-viżjoni qabda tfal jiggranfaw ma’ xulxin li jridu
jsalvaw irwieħhom imma m’hemmx min jiddefendihom. Iddefendihom
inti bil-kelma.’ Kemm bkiet il-Madonna fuq din il-biċċa xogħol!
Qaltli: ‘Minnhom dawk l-erwieħ setgħu saru ħafna qaddisin... Wassluh
anka lill-Papa dan il-messaġġ, wassluh lid-dinja.’
Jiena bdejt nibki
b’dawk il-qabda qisni rajthom frieħ tal-qtates quddiem għajnejja, ma
stajtx nirrikkoxixxi x’inhuma imma mbagħad bdejt nagħraf l-uċuħ li
huma uċuħ ta’ anġli żgħar, għadhom kemm il-Mulej bagħthom fid-dinja
biex ommhom tagħtihom il-ħajja u dawn flok il-ħajja tathom il-mewt.
F’din il-viżjoni li rajt, jiena rajt bħal qabda ramel f’qiegħ ta’ baħar illi
dan ir-ramel kienu dawn it-tfal innoċenti, illi ta’ ftit żmien, minn xahar
u nofs sa xahrejn jew ftit inqas jew ftit iżjed qegħdin jiggranfaw ma’
dak ir-ramel, dawk l-idejn żgħar, daqs tal-qtates, dawk l-uċuħ, wiċċ ta’
l-anġli li ma tistax tirrikonoxxi x’inhuma. Jiena bkejt u bkejt tassew,
bqajt impressjonata sas-sitta ta’ filgħodu.’”
Imbagħad f’Jannar 1996 Ġuża qalet, “Jiena naf li l-abort ta’ kuljum
isir; aħna żgħar f’Malta u jsir ftit, imma barra minn Malta qed isiru ħafna
abbużi minn dawn l-affarijiet, eluf ta’ tfal illi jiġu maqtulin bl-abort.
U jiena kif rajt xi ħaġa ilu, f’ċertu ħin minn tal-lejl, dawn it-tfal tant
jiddispjaċih għalihom il-Mulej Alla ta’ l-Eżerċiti flimkien ma’ Ġesu ta’
l-Ewkaristija u l-Madonna, għaliex dawn it-tfal jiġu mneħħijin bħall-
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animali, bħall-animali jiġu mqattgħin, jaħasra. Dawn huma nies bħalna,
bnedmin bħalna għada pitgħada. Nitolbuh lil Alla għaliex qegħdin
f’sitwazzjoni kerha ħafna li d-dinja nieżla biċċa biċċa.”
Il-pjaga ta’ l-abort issemmiet ukoll f’Lulju 1995 meta Ġuża kienet qed
titkellem dwar iċ-Ċina. Hija qalet, “Barra minhekk kelli nkun naf ukoll
f’dan illejl illi eluf kbar ta’ nies kellhom ineħħu ħafna erwieħ innoċenti illi
għadhom ma jafux dan il-kalvarju tad-dinja. Imsieken ġew imneħħijin
bħal meta ġara dak il-qtil ta’ l-innoċenti, meta Erodi kkmanda li jisirqu
t-tfal minn ġo idejn l-ommijiet biex jiġu maqtula. Imma minn żmien
Erodi sallum kemm innoċenti marru bl-abort, mingħalihom li ma jaf
bihom ħadd! Dawn kollha magħdudin quddiem il-kbir Alla. Il-kbir
Alla jaf bihom, jaf min kienet ommhom u min kien missierhom, jaf min
neħħihom mid-dinja fiż-żmien li għadda, fiż-żmien li għaddej bħalissa.”
GWERER U VJOLENZA
Fil-laqgħa ta’ Marzu 1988, Ġuża qalet, “Nhar il-Ġimgħa 5 tax-xahar
ta’ Frar 1988, l-Madonna ġabitli ħafna ispirazzjonijiet mis-sema u qaltli,
‘Binti, jiena naf illi dawn huma affarijiet iebsin ħafna u ħafna għalik...
Nixtieqek li tkun tista’ tagħmel bħal profeta li Kristu qabbdu jmur jagħti
xi aħbar li ġej kastig kbir fid-dinja, għax dawn il-ftit irġiel li huma ħafna
b’nuqqas ta’ għaqal... dawn il-Presidenti ta’ barra li jgħidu li ħa jingħaqdu,
li jgħidu li ħa jnaqqsu, mhux jingħaqdu u jnaqqsu għandhom bżonn
imma jneħħu l-armamenti kollha...
Binti, biex inkun nista’ nfehmek, dawna l-ftit irġiel mingħajr għaqal
li jagħmluha ta’ Presidenti kbar... li ma jridux inaqqsu ħalli jkun hawn
il-paċi, u l-paċi ma tasal qatt. Dawk il-flus kollha qegħdin jaħarquhom,
jagħmluhom irmied ma’ dak l-istess irmied ta’ dawk l-iġsma li jaħarqu...
qegħdin jaħqru msieken ħafna nies innoċenti, ħafna nies mingħajr ħtija,
ħafna nies illi ma kienu jaħtu xejn u jaqgħu vittma tal-mewt u jidhru
quddiem Alla. Għalhekk għandkom ħafna titolbu għalihom dawn l-erwieħ
speċjalment li qegħdin jagħmlu dawn il-gwerer ċivili ta’ bejnietkom, ma
jistgħux jaħasra jsibu tarf... Ħalaq tant dinja sabiħa l-Mulej u qegħdin
iħarbtuha u jaħarquha...
Intom ta’ rieda tajba li qegħdin fl-art żgħira tagħkom ta’ Malta u
Għawdex, itolbu ħafna għal dawn in-nies biex Alla jismagħhom u huma
jisimgħuh lil Alla. Dawn in-nies qerrieda qegħdin jibgħatu dawn in-nies
vittmi tal-mewt mingħajr ma jkun għadu wasal iż-żmien li jmutu... Iżda
bħal dawk illi huma qegħdin jagħmlu vittmi tal-mewt, huma ħa jaqgħu
vittmi tal-mewt, tal-korruzzjoni tagħhom u tas-saħta li qegħdin iġibu fiddinja permezz ta’ dawn il-gwerer...”
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F’messaġġ irrekordjat f’Awwissu 1985, Ġuża tkompli tgħid, “X’qegħdin
jagħtu l-gwerer? Affarijiet kontra r-rieda t’Alla hu, missili, mini, jiġbru
n-nies u joqtluhom kif ġie ġie, jiġbru n-nies kif stajt nifhem jiena mill-Mulej
Ġesu, u jimmassakrawhom, jibdew jisparaw fuqhom. Dawna bħalma
kienu tal-passat ta, li għamel Mussolini, Hitler u l-ieħor tar-Russja, insejt
minn hu bħalissa. Dawk hekk kienu jagħmlu, jiġbru dawk il-folol ta’
nies jaħasra, jiġbruhom bil-karozzi, karozzi ħa jaqgħu u ma jaqgħux,
iqegħduhom fi pjazez kbar jaħasra, kulħadd jibki u jolfoq biex jeħles
minn dak id-destin u ħadd ma jista’ għax jibdew jimmassakrawhom,
jibdew joqtluhom, jisparaw fuqhom kif ġie ġie. Anka fiż-żmien tallum
hekk qegħdin jagħmlu...”
F’ Jannar 1996 Ġuża qalet, “Nitolbuh lil Alla għal fejn hemm it-tifrik
tal-gwerer u ta’ l-inkwiet u tal-mibegħda, dawn jaslu biex taparsi jgħidu li
ħa jingħaqdu fil-paċi u jerġgħu jibdew jiġġieldu u joqtlu n-nies. Nitolbu
għalihom hu, nuru l-affarijiet ta’ l-imħabba tagħna safejn għandha tasal
għall-proxxmu tagħna, jiġifieri, aħna għandna napprezzaw kemm il-Maltin
u kemm il-barranin fil-qalb t’Alla biex Alla jieħu ħsiebhom u jgħaqqadhom
jekk Alla jrid fl-imħabba tiegħu u mhux f’dawn id-dlamijiet. Dawn fejn naf
jiena, li jneħħu dawn in-nies bl-addoċċ u dawn id-dnubiet u dawn l-affarijiet
jaħasra li jagħmlu dawk il-karozzi bil-bombi ġo fihom jew bil-missili fuqhom
u dana sew? Flok li jippreżentaw il-kanun, jgħaddu minn mnejn ġie ġie
jisplodu l-karozzi u joqtlu dawk in-nies kollha, jiġu massakrati ħafna nies
innoċenti, kemm nisa, kemm tfal, anka r-rġiel tafux, ikun hemm ħafna rġiel
illi ma jaħtu xejn, m’humiex imdaħħlin fil-gwerer... dana mhux sew.”
Dan il-messaġġ kontra l-vjolenza u l-qtil ta’ nies innoċenti joħroġ ukoll
f’dan id-diskors li Ġuża rrekkordjat f’April 1995, “Mulej Alla ta’ l-Eżerċiti
ikollok ħniena mid-dinja kollha u inti, Mulej Ġesu ta’ l-Ewkaristija, filħniena tiegħek eħles lid-dinja minn dan il-kalvarju li għaddejja minnu
bħalissa, kalvarju hekk kbir bħal dak li għaddejt minnu inti mat-toroq
kiefra tal-passjoni, li wassluk għal dik il-mewta kiefra u infami fuq
l-għuda tas-salib.
Kemm il-Mulej Ġesu ta’ l-Ewkaristija u kemm is-Sinjura tal-Ħajja
f’dana llejl urewni ħafna tbatijiet li qegħdin jgħaddu minnhom ħafna
nies fid-dinja permezz tar-rappreżentanti tagħhom, permezz tal-gvernijiet
tagħhom. Dan huwa l-aktar żmien qalil li għaddej bħalissa mid-dinja
kif stajt nara jiena minn dak li wrieni Ġesu permezz ta’ xi viżjoni.
Il-Mulej Ġesu qiegħed jgħidli li f’dawn il-ħinijiet qegħdin jiġu
mmassakrati ħafna nies bil-bombi, b’affarijiet ta’ gwerer, b’affarijiet ta’
intenzjonijiet qerrieda, b’affarijiet koroh kontra l-modestja, nuqqas ta’
skrupli fuq it-tfajliet u nisa, dnubiet kontra l-imqaddsa purita, bombi
moħbijin fl-art, u ma nafx jiena!...
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Qalbi mfarrka, jiena marida bħal dawk in-nies imsieken li aktar
rajthom qishom bhejjem milli nies qegħdin jitbiċċru f’dik l-istraġi. Jiena
rajt xi tfal ta’ xi għaxar snin, ta’ xi tnax-il sena li huma mingħajr saqajn,
mingħajr idejn, ikomplu jmidduhom ma’ l-art biex ikomplu joqtluhom.
Imbagħad rajt ħalel kbar ta’ nies li msieken jitfgħuhom fl-art minxurin,
jisparaw fuqhom, jew ma nafx jiena, rajthom jinqalbu kollha fuq xulxin
u rajt nies oħrajn ta’ rieda ħażina, nies kriminali li għandhom xi ħofor
fejnhom u jaqbdu dawn il-povri katavri u jixħtuhom f’dawk id-dlamijiet
u f’dawk il-vixxri ta’ l-art. Jiena rajt anka xi baħar, rajthom qegħdin
jitfgħu xi nies mejtin fih. Id-dinja għaddejja minn straġi l-aktar kbar.
Kemm għandna bżonn nitolbu għall-bżonnijiet tad-dinja kollha,
speċjalment fejn hemm dawn it-traġedji tal-gwerer, fejn hemm dawn innies kattivi. Nitolbu għall-bżonnijiet tad-dinja għaliex il-kbir Alla, kif
għadni kif ħadt mill-Mulej Ġesu, qiegħed jagħder ħafna lil dawk in-nies
innoċenti u bla ħtija u żgħar, anka kbar li m’għandhomx ħtija imma
qiegħed jagħdab għas-superjuri, għar-rappreżentanti ta’ kulħadd.
Kif stajt nifhem illejla, kullimkien imħawwad. Kullimkien, anka
pajjiżna wkoll imħawwad tafux. Dawn il-partita straġi koroh, gwerer,
jaqbdu bl-affarijiet tal-mibegħda, bin-nuqqas ta’ mħabba. Kemm għandna
bżonn inwarrbu l-mibegħda u nħaddmu l-imħabba biex tiġi l-paċi bejn
il-ġnus kollha tad-dinja rigward fejn hemm il-gwerer. Ma nafx jiena
fejn nibda ngħidilkom, fir-Rwanda, fir-Russja. Fid-dinja kollha hemm
il-gwerer u ħa jinxterdu aktar għax hawn xi ġnus li ma jridux jiftehmu
ma’ oħrajn, allura qeghdin aktar jagħmlu l-ħeġġa tagħhom biex ikomplu
jirvellaw l-affarijiet tal-gwerer li għandhom.
Mid-dinja kollha neżlin xmajjar ta’ nies fil-vixxri tal-baħar. Miljuni
ta’ nies qegħdin imutu li ma jaf bihom ħadd. Taf min jaf bihom? Ilkbir Alla u l-Mulej Ġesu x’ħin irid jagħmel il-ġustizzja fuqhom. Dawk
li huma ta’ rieda ħażina u kriminali, dawk mhux ħa jkollhom ġudizzju
sabiħ. Dawk li huma nnoċenti u l-mewt tmur fuqhom kif ġie ġie, dawk
Alla jħenn għalihom.
F’din il-viżjoni rajt tfal żgħar b’żewġ bsaten u bla saqajn, m’humiex
sura, imbiċċrin, lanqas tarafhom minn animali, nies li Alla ħalaq birruħ fihom. Jiena qbadt dan il-cassette dallejl għax vera twerwirt b’din
ix-xena. Lill-Mulej Ġesu għidtlu: “X’waħda din! Ma nixtieqx li narhom
dawn l-affarijiet iżjed għaliex ifarrkuli qalbi u lili ħadd ma jemminni u
jagħdirni, jaħasra!”…
Għandna nitolbu għal dawk li għandhom rieda ħażina biex Alla
jagħtihom il-grazzja li jindmu, jikkonvertu u jagħmlu mewta tajba,
għax dak li għandna bżonn kemm f’Malta u kemm fl-artijiet kollha ta’
barra minn Malta. Jiena ma niflaħx nitkellem għax emmnuni li qegħda

nitkellem ħafna il-ġewwa mill-lejl, enerġija ma għandix imma dan ilkuraġġ tagħmilhuli s-sema biex nitkellem ftit fuq cassette ħalli ngħidu
lilkom, biex intom titolbu miegħi għall-bżonnijiet tad-dinja sabiex jieqfu
dawn il-vergonji li qegħdin isiru tal-gwerer, tal-qtil bl-addoċċ, ta’ dawn
il-massakri ta’ nies innoċenti u ta’ nies illi ma jemmnux f’Alla għax ma
tawhomx fidi f’Alla imma li ma għandhom l-ebda ħtija. It-tfal x’jaħtu?
It-tfal għadhom ma jafux min qed jgħakkishom u min qed iħobbhom u
min ġabhom fid-dinja. Ġabhom il-kbir Alla u Ġesu ta’ l-Ewkaristija…
Jiena ħa ngħidilkom: ikun imfaħħar il-kbir Alla u l-Mulej Ġesu ta’
l-Ewkaristija, l-Ispirtu s-Santu u l-Madonna biex jagħtuna l-għajnuna li
għandna bżonn bħalissa li għaddejjin minn dan il-wied tad-dmija, talgwerra, ta’ abbużi u tal-massakri li jagħmlu fuq ħafna nies innoċenti!
Dawna n-nies innoċenti għandna bżonn li nitolbu ħafna għall-bżonnijiet
tagħhom... Jiena qegħda noffri l-uġigh tiegħi għall-bżonnijiet tal-vittmi
tal-gwerra, għall-bżonnijiet tal-midinbin, għall-bżonnijiet ta’ ħafna
agonizzanti li bħalissa ħa jirċievu b’dik il-qilla l-mewt tagħhom...”
KONKLUŻJONI
Nagħlaq dan l-artiklu b’silta mill-messaġġ li tat Ġuża fi Frar 1987.
Hija qalet hekk, “Il-Madonna tant għandha qalbha kbira għal ulied ilbniedem li hawn fid-dinja li trid issalva lil kulħadd, li jonqos huwa minna.
Il-Madonna lil kulħadd trid tibgħat f’dak il-post ippredestinat tal-Ġenna.
Ġesu ma ħax il-passjoni għalija u għal dik u għall-ieħor u għall-oħra, ma
ħax il-passjoni għall-Papa, għall-Isqof, ma ħax il-passjoni għas-saċerdoti
u għas-sorijiet u għar-reliġjużi; Ġesu ħa l-passjoni għal kulħadd. Kulħadd
kien fil-menti ta’ Ġesu dak il-ħin, anka jiena li ġejt elfejn sena warajh,
Ġesu kont f’moħħu jiena li ġejja fid-dinja ... Ħafna nies qegħdin jabbużaw
minn dan il-kmandament li ma nistgħux noqtlu la lilna nfusna u lanqas
lil għajrna. Lanqas lil għajrna ma nistgħu noqtlu, ma għandna l-ebda
dritt illi aħna jkollna xi pussess fuq il-ħajja ta’ għajrna...”
Sylvana Spiteri LL.D.
RINGRAZZJAMENT
Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni jirringrazzja lil dawk
il-qarrejja li jibgħatu xi donazzjoni sabiex itaffu ftit mill-ispejjeż ta’ dan
il-fuljett. Għalkemm il-Fuljett jitqassam bla ħlas imma l-ispejjeż talistampar u tal-posta huma sostanzjali u għaldaqstant kull donazzjoni
hija ferm apprezzata. Inwegħdu t-talb tagħna lil dawn il-benefatturi.
Il-Mulej iberrikkom, il-Madonna iżżommkom taħt il-protezzjoni tagħha
u Ġuża Mifsud tinterċedi għalikom fil-bżonnijiet tagħkom.
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L-ANNIVERSARJU MILL-MEWT TA’ ĠUŻA MIFSUD
Fl-okkażjoni tad-dsatax-il anniversarju mill-mewt ta’ Ġuża
Mifsud, ser tiġi ċelebrata quddiesa għar-ruħha fil-Knisja
Arċipretali tas-Siġġiewi l-Erbgħa 28 ta’ Ottubru 2015 fis6.30p.m. Nappella sabiex nattendu bi ħġarna.
TALBA
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...
GRAZZJI MAQLUGĦA
Rapport ta’ Godwin u Doris mill-Fgura: Doris kitbet, “Mela darba
smajt li hemm laqgħa ta’ talb il-Girgenti. Jiena kelli r-raġel marid u kien
ġej u sejjer jieħu l-kura. Meta spiċċat il-laqgħa ta’ talb li kienet għamlet
Ġuża morna ħdejha sabiex inkellmuha dwar il-kas tar-raġel tiegħi u sabiex titlob għalih. Ma kienx faċli għax kien hemm ħafna nies li riedu
jkellmuha sabiex titlob għalihom. Imma minn hawn u minn hemm
irnexxilna. Kif ir-raġel resaq biex ikellimha u anka beda jgħidilha bilkas tiegħu (tal-marda), Ġuża ħarset lejh minn fuq l-isfel, u b’għajnejha
miftuħin qaltlu, “mur, inti ma’ għandek xejn!”
Meta tlaqna minn fejn Ġuża Mifsud, jiena dort lejn żewġi u għidtlu,
“Din taf x’qegħda tgħid meta inti marid sewwa u lanqas it-tobba għadhom
ma jafu jekk intix ser tfiq u jrid jgħaddi ċertu żmien u xhur, jekk mhux
snin, biex ikunu ċerti li tkun fiqt?” Ngħid il-verita’ jiena bdejt ingerger u
għidt, “Kif jista’ jkun Ġuża tgħid dan il-kliem?” Nistqarr li għalkemm
jiena ma kontx nemmen f’Ġuża, imma xorta bqajna mmorru l-Girgenti
nitolbu quddiem l-istatwa tal-Madonna.
Pero rrid nagħlaq dan ir-rapport billi ngħid li r-raġel għadu hawn
magħna. Għaddew ħafna snin minn dan il-każ u r-raġel għadu magħna
u dak li qalet Ġuża Mifsud lir-raġel kien veru. Nirringrazzja lill-Madonna li
twassal it-talb tagħna lil binha Ġesu. Nirringrazzja wkoll lil Alla għall-din
il-grazzja kbira. Dan kollu nikkonfermawh kemm jiena kif ukoll żewġi.
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AVVIŻI
AVVIŻI
1. Il-laqgħat li jmiss se jsiru kif ġej:
Il-Ħadd 4 u 18 ta’ Ottubru 2015 fil-5.00p.m.
Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Novembru 2015 fit-3.30p.m.
Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Dicembru 2015 fit-3.00pm
Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Jannar 2016 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 Spiteri,
6, Sqaq Nru. 2, Triq il-Kbira, Siġġiewi, SGW 1320 jew email fuq
ourladyofconsecration@gmail.com.
4. Min hu nteressat li jkun jaf aktar dwar il-ġrajjiet tal-Girgenti infakkrukom
li matul is-snin ġew ippubblikati seba’ kotba bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.
Għandna wkoll id-DVD “Ix-Xejn Aħjar Minni” dwar il-ħajja ta’
Ġuża u l-messaġġ tal-Girgenti u DVD ieħor li jinkludi r-rużarji
b’leħen Ġuża Mifsud. Dawn il-kotba u DVDs jistgħu jinkisbu jew
mill-Girgenti jew billi tiktbu lis-Segretarja fl-indirizz fuq imsemmi.
5. Wieħed jista’ jakkwista wkoll santi bit-talba ta’ interċessjoni ta’ Ġuża
Mifsud (bil-Malti u bl-Ingliż) kif ukoll domni, keychains, DVDs u kuruni
bix-xbieha tal-Madonna tal-Konsagrazzjoni. Dawn jinkisbu biss millGirgenti jew inkella mingħand xi membru tal-Kumitat.
6. L-indirizz tal-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni huwa
dan li ġej:
www.ourladyofconsecration.org
7. Facebook: Madonna tal Konsagrazzjoni u YouTube: Guza Mifsud

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.
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JITQASSAM BLA ĦLAS

Ġuża Mifsud twassal il-messaġġ tagħha fil-Girgenti

NIBŻGĦU GĦALL-ĦAJJA
Veritas Press – Żabbar
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Qegħdin ngħixu f’dinja fejn il-ħajja umana qegħda dejjem aktar tiġi
disprezzata, fejn il-ħajja saret qisha ma’ tiswa’ xejn. Ħafna tilfu s-sens
ta’ prijoritajiet f’ħajjithom u saru insensittivi għat-tbatijiet ta’ ħaddieħor.
Kemm-il darba nisimgħu b’kull tip ta’ vjolenza fuq ħutna l-bnedmin u
qisu ma’ ġara xejn? Kemm-il darba nisimgħu bi tqil u massakri u ma
nħossu l-ebda sens ta’ dieqa? Kemm-il darba nisimgħu argumenti favur
forom ta’ qtil differenti u nibqgħu siekta? Ġuża Mifsud kienet bniedma
ta’ rieda soda u qatt ma beżgħet titkellem u tikkundanna kull tip ta’
vjolenza fuq il-ħajja umana.

