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RINGRAZZJAMENT

GRAZZJI MAQLUGĦA

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.

N.N. mill-Qrendi bagħtet dan ir-rapport fi Frar 2015:
“Nixtieq naqsam miegħek dak li għaddejt minnu din il-ġimgha.
Nhar il-Ħamis li għadda kont ħierġa għax-xogħol u ħadt l-aħħar
tarġa ħażin. Ma stajtx immiss sieqi mal-art u mort il-klinika tal-Mosta
fejn qaluli li qtajt il-ligaments. Kulħadd qalli li ħa ndum inbati bihom
u li ħa nkun muġgħuha ħafna.
Il-lejl ta bejn il-Ħamis u l-Ġimgha ma stajtx norqod bl-uġieh li kelli.
Kull pożizzjoni li ppruvajt nagħmel sieqi fiha kien kollu ta’ xejn għax
l-uġieh kien immens.
Għamilt lejl nitlob lill-Madonna tal-Konsagrazzjoni biex tgħaddili sieqi.
Nista’ ngħid li l-bierah imxejt fuqha u saħansitra bil mod il-mod irnexxieli
mmur nixtri bil-mixi. Illum qegħda nimxi sew u nista’ nċaqlaqha normali,
għalkemm xi ftit tal-uġieh għad hemm. Ta’ madwari baqgħu skantati
kif f’temp ta’ jumejn imxejt fuqna.
Ma naħsibx li min ħadli l-X ray ħa żball imma nemmen li l-Madonna
semgħet talbi. Grazzi Madonna talli smajt talbi, dejjem tkun imfaħħra.”

L-ASSEMBLEA ĠENERALI
L-Assemblea Ġenerali li tiltaqa’ kull tliet snin sabiex taħtar kumitat ġdid
saret waqt il-laqgħa ta’ talb ta’ l-20 ta’ Settembru 2015 fil-Girgenti.
Wara li ntqal ir-rużarju u t-talba tal-Madonna tal-Konsagrazzjoni,
inqraw il-minuti ta’ l-Assemblea Ġenerali ta’ qabel li kienet saret fis-16
ta’ Settembru 2012. Imbagħad il-President tal-Kumitat, il-Perit Philip
Azzopardi, qara r-rapport amministrattiv li fih ta dettalji dwar il-ħidma
tal-Kumitat fis-snin 2012 sa 2015. Wara kien imiss lil Dr. Sylvana Spiteri,
il-Kaxxiera tal-Moviment, li qrat ir-rapport finanzjarju għall-istess perjodu.
Peress li tefgħu in-nomina tagħhom għaxar persuni, kif stabilit fl-istatut, ma
kienx hemm il-ħtieġa li ssir elezzjoni. Dawn kienu l-Perit Philip Azzopardi,
Charles Catania, Doris Catania, Kolina u Rosario Psaila, Alfred Micallef,
Rose Piccinino, Dr. Sylvana Spiteri, Louis Xuereb u Daniela Zammit.
Il-laqgħa mbagħad kompliet biċ-ċerimonja tal-qanpiena u talb ieħor.
L-ewwel laqgħa tal-Kumitat il-ġdid saret il-Ħamis 8 ta’ Ottubru 2015. Filbidu tal-laqgħa Philip Azzopardi u Sylvana Spiteri ġew rikonfermati bħala
President, Segretarja u Kaxxiera rispettivament.
Nitolbu lkoll għal dan il-Kumitat sabiex jaħdem bis-sħiħ għall-akbar
glorja tal-Mulej u sabiex is-siġra li ħawlet Ġuża Mifsud għad-unur ommna
Marija tkompli tikber u tagħti frott bnin.
Il-Kumitat jirringrazzja lis-Sinjura Carmen Garzia għall-ħidma twila
tagħha ta’ tmintax-il sena bħala membru fil-Kumitati preċedenti u jawgura
li tkompli tagħti s-servizz tagħha waqt il-laqgħat ta’ talb fil-Girgenti u
skont kif meħtieġ.

T. C. minn Ħal-Tarxien kitbet dan ir-rapport f’Mejju 2015:
Qed niktiblek din l-ittra biex naqsam miegħek il-grazzja li l-familja
tiegħi rċeviet bl-interċessjoni tal-Madonna tal-Girgenti u ta’ Ġuża Mifsud.
F’Lulju li għadda, ir-raġel tiegħi kien f’qagħda kritika ħafna fis-sessjoni
tal-kura intensiva tal-isptar. Wara tliet operazzjonijiet f’rasu u li saru
viċin ħafna ta’ xulxin, żewġi kien intilef minn sensih u dam għaxart
ijiem fit-taqsima tal-I.T.U.
Matul dan iż-żmien, jiena tlabt ħafna u kontinwament lill-Madonna
tal-Konsagrazzjoni u lil Ġuża Mifsud. Nixtieq nirrimarkali xi jiem wara
li jiena għamilt dan it-talb, żewġi reġa fetaħ għajnejh u beda jagħmel
progress kuljum. Beda jagħrafna, jiftakar u jkellimna. Filfatt ftit ġranet
wara ħareġ mill-I.T.U. u baqa’ jagħmel progress, kemm fiż-żmien li kien
l-isptar għat-terapija kif ukoll meta ġie lura d-dar. Minn dak iż-żmien ‘l
hawn reġa għamel xi testijiet u kellu riżultati posittivi.
Illum għaddew għax xhur eżatt minn meta żewġi daħal l-isptar l-ewwel
darba u nirringrazzja lil Alla li bl-interċessjoni tal-Madonna tal-Girgenti
u ta’ Ġuża Mifsud, llum żewġi reġa għandu ħajja normali kif kien qabel
ma kellu l-inċident.
Qed naqsam din l-esperjenza magħkom biex il-Madonna tal-Girgenti
u Ġuża Mifsud jibqgħu magħrufa u permezz tagħħa aktar nies jersqu lejn
Alla. Nirringrazzja lill-Madonna għal din il-grazzja kbira.
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AVVIŻI
1. Il-laqgħat li jmiss se jsiru kif ġej:
Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Jannar 2016 fit-3.00p.m.
Il-Ħadd 7 u 21 ta’ Frar 2016 fit-3.30p.m.
Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Marzu 2016 fl-4.00p.m.
Il-Ħadd 3 u 17 ta’ April 2016 fil-5.30p.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
“Nitolbu ma’ Marija” 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.

No. 105

Jannar 2016

JITQASSAM BLA ĦLAS

Ġuża Mifsud (fin-nofs) fi tfulitha flimkien ma’ ommha Nikolina Mifsud (lemin)

Veritas Press – Żabbar
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Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni
jixtieq iwassal l-isbaħ xewqat tiegħu
għas-sena 2016
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.
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INSIRU NAFU AKTAR LIL ĠUŻA MIFSUD
(IT-TIELET PARTI)

Nhar ta’ Ħadd man-nannu
Ġuża tirrakkonta illi nhar ta’ Ħadd in-nannu tagħha kien jiġbor lil
membri tal-familja tiegħu kif ukoll, “kienu jinġabru ta’ rziezet u jgħidilna
r-rużarju u meta kien jgħid ir-rużarju dan in-nannu flok li kien jgħid,
‘Għar-ruħ ommi u missieri’ kien jgħid, ‘Mulej, għar-ruħ ommi kif tinsab
quddiemek fil-preżenza Tiegħek fid-dinja l-oħra.’ Ma kienx jgħid requiem
aeternam jew Mulej agħtihom il-mistrieħ ta’ dejjem, imma kif jinsabu
huma quddiemek… kien jgħidu ħafna twil ir-rużarju tant li missieri ġiet
li raqad… u tant kien jgħidilna stejjer sbieħ.”
Ommha Nikolina – kif rabbiet lil Ġuża
Dwar it-trobbija tagħha minn ommha, kitbet dan li ġej f’ittra
ndirizzata lil Qdusija Tiegħu il-Papa Gwanni Pawlu II fit-30 ta’ Mejju 1984:
“Jiena kont is-seba’ waħda wara sitt aħwa. Ommi dejjem kienet iżżommni
ma’ djulha u lili ma’ kienet tafdani mkien. U jiena lil ommi tant imradtilha
u ommi kienet tgħidli personali, “inti iż-żgħira nett u nħobbok ħafna u
ma nafx kif għandi din il-ġibda lejk.” Jiena kont ngħidilha, “Ma, ta’ din
id-dinja kollu mhu xejn, u kull ġibda għandha tkun lejn Alla.” Imma
ommi kienet tibża l-aktar għal ruħi biex jiena ma nittebba b’xejn. U
dan ommi kienet tagħmlu miegħi bl-akbar reqqa.
U l-għażiża ommi ħallietni u mietet ta’ wieħed u tmenin sena. Lili
ħallietni ta’ tnejn u erbgħin sena, jiġifieri kont xebba magħmula. U jiena
wara l-mewt t’ommi bkejtha u mradt u dak li għallmitni ommi, għadu
fija sallum illi għandi wieħed u sittin sena. Jiena, dak li għallmitni
ommi, għall-grazzja t’Alla ma insejt xejn: umilta’, onesta’, imħabba.
Jiena ommi qatt ma għallmitni affarijiet tan-natura, affarijiet tad-dinja,
affarijiet illi jiskandaliżżawk. Dan ommi qatt ma urietni b’xejn u ta’ dan
ommi qegħda titħallas tiegħu.
Dan qaltli bih l-għażiża Ommi Marija tal-Konsagrazzjoni. Hija qaltli,
‘Għandek għalfejn tirringrazzja lil Alla għat-trobbija li rabbietek ommok,
f’tant għożża u li kont moħbija mid-dinja u għadek, u hekk irridek tibqa’
tagħmel, li tinħeba mid-dinja.’”
F’messaġġ ieħor tgħid hekk: “Issa ħa ngħidilkom ftit mit-tbatijiet li
kienet tbati ommi ħalli ma noqgħodx inġiba fit-tul. Jiena ma nafx kemm
għamilt li nsum ir-randan kollu u fir-Randan ommi mhux laħam biss ma
kinetx tħallina nieħdu imam lanqas ġobon jew bajd. Allura jiena kont
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inkun naħdem ma ħuti u ma missieri u huma kienu jmorru r-razzett u
jien ma kontx immur ir-razzett biex niekol, allura kellha borma żgħira
iġġibli ftit minestra u ġġibli żewġ listi ħobż bil-kunserva u ż-żejt biex jiena
nkompli x-xogħol tiegħi għax filgħaxija kont inkun irid noħroġ kmieni
biex nipprepara l-familji għall-konsagrazzjonijiet. U x-xogħol tiegħi
imbagħad ir-razzett miskina kienet tieħdu hija…”
Ġuża tkompli tgħid “Dak li nista’ ngħid jiena fuqek ma, kemm għamilt
magħna ma, kemm għamilt miegħi ma, kemm għamilt biex trabbini
sewwa ma. Kemm għintni biex l-appostolat li qed nagħmel tal-Madonna,
dan l-appostolat tal-Madonna ma kemm għintni fih meta kien għadek
ħajja. Tismagħni nibki fil-lożor u ma kontx ngħidlek. Aħfirli ma, għax
kont nieħu gost b’dak il-kliem jien li kienet tgħidli l-Madonna imma
jiena kont nobdi lid-Diretturi tiegħi hu għax kienu jgħiduli, “Għalissa
tgħidx u mbagħad ngħidu aħna meta jsir il-ħin.” Jisgħobini ma li ma
għidtlek xejn fuq is-Sinjura tal-Ħajja, imma s-Sinjura tal-Ħajja qegħda
tatihulek issa ma, għax qegħda fejnha, qegħda tatiha ħafna glorja għal
dak li qegħda nirrifletti bil-miżerja tiegħi jiena għax jiena dejjem ngħid
li x-xejn aħjar minni.
Dak li nista’ ngħid fuqek ma, kemm rabbejtni sewwa. Darba ġie
t-tabib jarha u kienet bħalma għidtilkom u qalilha, “Neħħi naqra dak
il-ġlekk minn fuqek din is-sħana kollha.” Qaltlu, “Le, ma nneħħiħx minn
fuqi l-ġlekk għax għandi lil Ġuża. Ma rridx nagħtiha skandli lil Ġuża.”
Jekk tiġi llum, ma jekk tiġi llum kemm tara affarijiet diżonesti ma u inti
lanqas il-ġlekk ta’ fuq ma ridt itneħħi biex ma tatix eżempjuħażin lili.
Nirringrazzjak ta’ dan, talli rabbejtni daqshekk tajjeb ma, ma, kemm
nixtieq li ngħajjat ma u tweġibni, “Hawn Ġuż” għax meta kont ngħidlek,
“Ma, illum ma niflaħx,” kont tgħidli, “Ġuż, Binti illum titħabatx oqgħod
fis-sodda, oqgħod ħa ndur bik jiena.”
Ma kemm dort bija, ma kemm
għamiltli affarijiet...”
Xogħol Ġuża fil-Girgenti
Ġuża qalet kemm-il darba li sa mill-eta tenera ta’ tliet snin hija kienet
diġa tterraq lejn il-Girgenti sabiex taqdi lil tal-familja. Hija tgħid: “Jiena
kont hemm fuq nirgħa n-ngħaġ, nagħlef il-bhejjem li kellu missieri, skużi,
minn kollox kellna aħna għax konna foqra u miskina ommi kienet trabbi
minn kollox, minn kollox kellna aħna, per eżempju kellna l-baqar, kellna
skużawni l-majjali, ommi kienet trabbi t-tiġieġ, dundjani, papri, kollox
kont nieħu ħsieb jiena. Dak li kont naf nagħmel hemm fuq jiena...”
Iżda qabel ma kienet toħroġ mid-dar tas-Siġġiewi biex tmur il-Girgenti,
hija tgħid “kont inrodd erba’ darbiet is-salib biex meta niltaqa’ man-nies
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ma kontx noqgħod inrodd is-salib. Mid-dar sa’ ħdejn l-erwieħ ta’ Ta’ Brija
kont ngħid ħames posti rużarju; minn Ta’ Brija sat-Troll kont nagħmel
visti lil Ġesu Sagramentat u mbagħad mit-Troll il quddiem kont nagħmel
meditazzjoni fuq il-Via Sagra, l-aktar fuq kemm bata Kristu. Meta kont
niltaqa’ ma karozzi jew karettuni, anka jekk kienu jkunu tal-ġirien qatt ma
kont nirkeb; kont nippreferi nbati bil-vjeġġ u sabiex inkun nista’ nitlob.
L-akbar biċċa raba’ kienet tal-Girgenti, iżda barra minn hemm kellna ftit
raba ieħor f’Ta’ |uta, aħna ngħidulu x-Xaghra. Jiena hemmhekk ukoll
kont immur naħdem ma’ missieri. Ommi kienet toqgħod ir-razzett issajjar
u missieri kien imur bil-baqra quddiem u jien kont immur warajh biex
fir-radda tal-baqra niżra l-patata jew il-ful.”
Fil-laqgħa tal-Kumitat tat-12 ta’ Mejju 1992 Ġuża qalet hekk: “Ommi
kienet fejn dak it-taraġ, huma u telgħin fuq il-bejt kellna banju m’għadnix
nużawh għal ħasil tal-ħwejjeġ u kienet iżżommu hemm il-banju fejn ilħatab biex insajru u kien ikollha biċċa ħadida oħra u kienet tħabbatha
mal-banju, tagħmilli s-sinjal biex jiena lill-missieri inċedilu l-annimali ta’
fuq il-qiegħa u jiena ngħidlu, “jiena għad irrid immur ir-raħal missier.
Jiena daqshekk nista’ noqgħod,” meta nisma’ l-ħoss t’ommi. Jiena missieri
kien jagħmel tliet dawriet bil-baqar.”

LEĦEN IL-GIRGENTI – Paġna 5

Jannar 2016

Tinqabad fix-xita
Mhux l-ewwel darba li nqabdet fix-xita. Fis-seduta tal-Kumitat tat13 ta’ Marzu 1996 hija qalet: “Niftakar darba iltqajt ma ħija kont ħdejn
l-erwieħ ta’ Ta’ Brija, qalli, “Oħt fejn sejra imxarba qisek fellus? Għandek
x’tilbes ir-razzett?” Għidtlu, “Ma għandix.” Dik kienet waħda kbira ta
għax imbagħad imradt naqra. U mort u miskina, ommi l-ħobż għamlitu
għat-tiġieġ għax kien ilma, jiġifieri ara kemm ixxarabt...”
Ommha kienet tagħtiha two and six
Bħala apprezzament għax-xogħol li kienet tagħmel tgħid li ommha
kienet tagħtiha xi ftit flus. Fil-laqgħa ta’ l-4 ta’ Ottubru 1992 tgħid hekk:
“jiena fil-passat ommi kienet tagħtini two and six (circa tmienja u għoxrin
euro cent) fil-ġimgħa. Kienet tgħidli, “għax jekk għandhom ħutek irid
ikollok int ukoll.” Kont irrid immur il-Belt, għax kelli l-laqgħat hu, kont
immur l-Istitut Kattoliku u kont infaddal minnhom għall-missjoni.”
Ikompli f’ħarġa oħra.
Sylvana Spiteri LL.D

Tiela’ u nieżla bil-mixi
Iżda x-xogħol ta’ Ġuża ma kienx biss fir-raba iżda kif qalet waqt
laqgħa fil-Girgenti: “Kont nieħu żewġ toroq kuljum, minn hawn għasSiġġiewi, u mis-Siġġiewi għal Girgenti. Hawn ommi kienet tittawwalli
minn ġo dik it-tieqa, ara sewda faħam, qegħdin tarawha? U kienet tgħidli,
“Binti, imxi bil mod ħa tasal kmieni u għoqod attenta, tirkeb ma ħadd.”
Jien kont inbati jien ta, kont intella’ xi erba’, ħames ħobżiet fuq rasi...
... Kellna t-tut u kienu jaqtgħuli t-tut u ninżel bih is-Siġġiewi u nerġa’
nitla biex nidres ma’ missieri fuq il-qiegħa. Allura b’daqshekk kien
diżunur? Kont inbati ħafna u kont naqdi anka l-missjoni tal-Mulej jiena,
għax meta kont immur ir-raħal, kont immur inħabbat bieb, bieb, kont
nagħmilha ta’ tallaba u ngħidilhom, “Tridu tagħmlu l-konsagrazzjoni
nhar il-Ħadd?” U mmur għand il-Father, qiegħed hawn preżenti jew ieħor,
u niżżik ħajr lil Alla l-imbierek saru dawk il-familji konsagrati kollha.”
Fil-laqgħa tat-3 ta’ Lulju 1994 hija tgħid li ħuwha qalilha li hi kienet
l-aktar waħda mill-aħwa li batiet għaliex waqt li huma kienu f’nofsinhar
jieklu l-minestra li tħejjilhom ommhom, hi kien ikollha tinżel is-Siġġiewi
bit-tut. Tirrakkonta li kien ikollha erba’ qwieleb bit-tut, jagħmluhomlha flixkejjer, tnejn iżżommhom wara daharha u tnejn l-oħra f’idejjha filwaqt li
fl-istess ħin kienet iżżomm il-kuruna f’idejha u tgħid ir-rużarju matul it-triq.

KONSAGRAZZJONI TAL-FAMILJI
LILL-QALB IMQADDSA TA’ ĠESU
U L-QALB BLA TEBGĦA TA’ MARIJA
Ġuża Mifsud kienet magħrufa ma’ ħafna Siġġiwien għall-ammont kbir ta’ familji
li kienet ħejjiet sabiex jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja tagħhom. Dawk li
jixtiequ jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja waqt li laqgħa ta’ Mejju 2016 huma
ġentilment mitluba jgħaddulna d-dettalji tagħhom: email: ourladyofconsecration@
gmail.com jew Facebook (Madonna tal-Konsagrazzjoni) jew ittra f’6, Sqaq 2, Triq
il-Kbira, Siġġiewi jew ikellmu lill-membri tal-Kumitat.

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...
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INSIRU NAFU AKTAR LIL ĠUŻA MIFSUD
(IT-TIELET PARTI)

Nhar ta’ Ħadd man-nannu
Ġuża tirrakkonta illi nhar ta’ Ħadd in-nannu tagħha kien jiġbor lil
membri tal-familja tiegħu kif ukoll, “kienu jinġabru ta’ rziezet u jgħidilna
r-rużarju u meta kien jgħid ir-rużarju dan in-nannu flok li kien jgħid,
‘Għar-ruħ ommi u missieri’ kien jgħid, ‘Mulej, għar-ruħ ommi kif tinsab
quddiemek fil-preżenza Tiegħek fid-dinja l-oħra.’ Ma kienx jgħid requiem
aeternam jew Mulej agħtihom il-mistrieħ ta’ dejjem, imma kif jinsabu
huma quddiemek… kien jgħidu ħafna twil ir-rużarju tant li missieri ġiet
li raqad… u tant kien jgħidilna stejjer sbieħ.”
Ommha Nikolina – kif rabbiet lil Ġuża
Dwar it-trobbija tagħha minn ommha, kitbet dan li ġej f’ittra
ndirizzata lil Qdusija Tiegħu il-Papa Gwanni Pawlu II fit-30 ta’ Mejju 1984:
“Jiena kont is-seba’ waħda wara sitt aħwa. Ommi dejjem kienet iżżommni
ma’ djulha u lili ma’ kienet tafdani mkien. U jiena lil ommi tant imradtilha
u ommi kienet tgħidli personali, “inti iż-żgħira nett u nħobbok ħafna u
ma nafx kif għandi din il-ġibda lejk.” Jiena kont ngħidilha, “Ma, ta’ din
id-dinja kollu mhu xejn, u kull ġibda għandha tkun lejn Alla.” Imma
ommi kienet tibża l-aktar għal ruħi biex jiena ma nittebba b’xejn. U
dan ommi kienet tagħmlu miegħi bl-akbar reqqa.
U l-għażiża ommi ħallietni u mietet ta’ wieħed u tmenin sena. Lili
ħallietni ta’ tnejn u erbgħin sena, jiġifieri kont xebba magħmula. U jiena
wara l-mewt t’ommi bkejtha u mradt u dak li għallmitni ommi, għadu
fija sallum illi għandi wieħed u sittin sena. Jiena, dak li għallmitni
ommi, għall-grazzja t’Alla ma insejt xejn: umilta’, onesta’, imħabba.
Jiena ommi qatt ma għallmitni affarijiet tan-natura, affarijiet tad-dinja,
affarijiet illi jiskandaliżżawk. Dan ommi qatt ma urietni b’xejn u ta’ dan
ommi qegħda titħallas tiegħu.
Dan qaltli bih l-għażiża Ommi Marija tal-Konsagrazzjoni. Hija qaltli,
‘Għandek għalfejn tirringrazzja lil Alla għat-trobbija li rabbietek ommok,
f’tant għożża u li kont moħbija mid-dinja u għadek, u hekk irridek tibqa’
tagħmel, li tinħeba mid-dinja.’”
F’messaġġ ieħor tgħid hekk: “Issa ħa ngħidilkom ftit mit-tbatijiet li
kienet tbati ommi ħalli ma noqgħodx inġiba fit-tul. Jiena ma nafx kemm
għamilt li nsum ir-randan kollu u fir-Randan ommi mhux laħam biss ma
kinetx tħallina nieħdu imam lanqas ġobon jew bajd. Allura jiena kont

LEĦEN IL-GIRGENTI – Paġna 3

Jannar 2016

inkun naħdem ma ħuti u ma missieri u huma kienu jmorru r-razzett u
jien ma kontx immur ir-razzett biex niekol, allura kellha borma żgħira
iġġibli ftit minestra u ġġibli żewġ listi ħobż bil-kunserva u ż-żejt biex jiena
nkompli x-xogħol tiegħi għax filgħaxija kont inkun irid noħroġ kmieni
biex nipprepara l-familji għall-konsagrazzjonijiet. U x-xogħol tiegħi
imbagħad ir-razzett miskina kienet tieħdu hija…”
Ġuża tkompli tgħid “Dak li nista’ ngħid jiena fuqek ma, kemm għamilt
magħna ma, kemm għamilt miegħi ma, kemm għamilt biex trabbini
sewwa ma. Kemm għintni biex l-appostolat li qed nagħmel tal-Madonna,
dan l-appostolat tal-Madonna ma kemm għintni fih meta kien għadek
ħajja. Tismagħni nibki fil-lożor u ma kontx ngħidlek. Aħfirli ma, għax
kont nieħu gost b’dak il-kliem jien li kienet tgħidli l-Madonna imma
jiena kont nobdi lid-Diretturi tiegħi hu għax kienu jgħiduli, “Għalissa
tgħidx u mbagħad ngħidu aħna meta jsir il-ħin.” Jisgħobini ma li ma
għidtlek xejn fuq is-Sinjura tal-Ħajja, imma s-Sinjura tal-Ħajja qegħda
tatihulek issa ma, għax qegħda fejnha, qegħda tatiha ħafna glorja għal
dak li qegħda nirrifletti bil-miżerja tiegħi jiena għax jiena dejjem ngħid
li x-xejn aħjar minni.
Dak li nista’ ngħid fuqek ma, kemm rabbejtni sewwa. Darba ġie
t-tabib jarha u kienet bħalma għidtilkom u qalilha, “Neħħi naqra dak
il-ġlekk minn fuqek din is-sħana kollha.” Qaltlu, “Le, ma nneħħiħx minn
fuqi l-ġlekk għax għandi lil Ġuża. Ma rridx nagħtiha skandli lil Ġuża.”
Jekk tiġi llum, ma jekk tiġi llum kemm tara affarijiet diżonesti ma u inti
lanqas il-ġlekk ta’ fuq ma ridt itneħħi biex ma tatix eżempjuħażin lili.
Nirringrazzjak ta’ dan, talli rabbejtni daqshekk tajjeb ma, ma, kemm
nixtieq li ngħajjat ma u tweġibni, “Hawn Ġuż” għax meta kont ngħidlek,
“Ma, illum ma niflaħx,” kont tgħidli, “Ġuż, Binti illum titħabatx oqgħod
fis-sodda, oqgħod ħa ndur bik jiena.”
Ma kemm dort bija, ma kemm
għamiltli affarijiet...”
Xogħol Ġuża fil-Girgenti
Ġuża qalet kemm-il darba li sa mill-eta tenera ta’ tliet snin hija kienet
diġa tterraq lejn il-Girgenti sabiex taqdi lil tal-familja. Hija tgħid: “Jiena
kont hemm fuq nirgħa n-ngħaġ, nagħlef il-bhejjem li kellu missieri, skużi,
minn kollox kellna aħna għax konna foqra u miskina ommi kienet trabbi
minn kollox, minn kollox kellna aħna, per eżempju kellna l-baqar, kellna
skużawni l-majjali, ommi kienet trabbi t-tiġieġ, dundjani, papri, kollox
kont nieħu ħsieb jiena. Dak li kont naf nagħmel hemm fuq jiena...”
Iżda qabel ma kienet toħroġ mid-dar tas-Siġġiewi biex tmur il-Girgenti,
hija tgħid “kont inrodd erba’ darbiet is-salib biex meta niltaqa’ man-nies
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ma kontx noqgħod inrodd is-salib. Mid-dar sa’ ħdejn l-erwieħ ta’ Ta’ Brija
kont ngħid ħames posti rużarju; minn Ta’ Brija sat-Troll kont nagħmel
visti lil Ġesu Sagramentat u mbagħad mit-Troll il quddiem kont nagħmel
meditazzjoni fuq il-Via Sagra, l-aktar fuq kemm bata Kristu. Meta kont
niltaqa’ ma karozzi jew karettuni, anka jekk kienu jkunu tal-ġirien qatt ma
kont nirkeb; kont nippreferi nbati bil-vjeġġ u sabiex inkun nista’ nitlob.
L-akbar biċċa raba’ kienet tal-Girgenti, iżda barra minn hemm kellna ftit
raba ieħor f’Ta’ |uta, aħna ngħidulu x-Xaghra. Jiena hemmhekk ukoll
kont immur naħdem ma’ missieri. Ommi kienet toqgħod ir-razzett issajjar
u missieri kien imur bil-baqra quddiem u jien kont immur warajh biex
fir-radda tal-baqra niżra l-patata jew il-ful.”
Fil-laqgħa tal-Kumitat tat-12 ta’ Mejju 1992 Ġuża qalet hekk: “Ommi
kienet fejn dak it-taraġ, huma u telgħin fuq il-bejt kellna banju m’għadnix
nużawh għal ħasil tal-ħwejjeġ u kienet iżżommu hemm il-banju fejn ilħatab biex insajru u kien ikollha biċċa ħadida oħra u kienet tħabbatha
mal-banju, tagħmilli s-sinjal biex jiena lill-missieri inċedilu l-annimali ta’
fuq il-qiegħa u jiena ngħidlu, “jiena għad irrid immur ir-raħal missier.
Jiena daqshekk nista’ noqgħod,” meta nisma’ l-ħoss t’ommi. Jiena missieri
kien jagħmel tliet dawriet bil-baqar.”
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Tinqabad fix-xita
Mhux l-ewwel darba li nqabdet fix-xita. Fis-seduta tal-Kumitat tat13 ta’ Marzu 1996 hija qalet: “Niftakar darba iltqajt ma ħija kont ħdejn
l-erwieħ ta’ Ta’ Brija, qalli, “Oħt fejn sejra imxarba qisek fellus? Għandek
x’tilbes ir-razzett?” Għidtlu, “Ma għandix.” Dik kienet waħda kbira ta
għax imbagħad imradt naqra. U mort u miskina, ommi l-ħobż għamlitu
għat-tiġieġ għax kien ilma, jiġifieri ara kemm ixxarabt...”
Ommha kienet tagħtiha two and six
Bħala apprezzament għax-xogħol li kienet tagħmel tgħid li ommha
kienet tagħtiha xi ftit flus. Fil-laqgħa ta’ l-4 ta’ Ottubru 1992 tgħid hekk:
“jiena fil-passat ommi kienet tagħtini two and six (circa tmienja u għoxrin
euro cent) fil-ġimgħa. Kienet tgħidli, “għax jekk għandhom ħutek irid
ikollok int ukoll.” Kont irrid immur il-Belt, għax kelli l-laqgħat hu, kont
immur l-Istitut Kattoliku u kont infaddal minnhom għall-missjoni.”
Ikompli f’ħarġa oħra.
Sylvana Spiteri LL.D

Tiela’ u nieżla bil-mixi
Iżda x-xogħol ta’ Ġuża ma kienx biss fir-raba iżda kif qalet waqt
laqgħa fil-Girgenti: “Kont nieħu żewġ toroq kuljum, minn hawn għasSiġġiewi, u mis-Siġġiewi għal Girgenti. Hawn ommi kienet tittawwalli
minn ġo dik it-tieqa, ara sewda faħam, qegħdin tarawha? U kienet tgħidli,
“Binti, imxi bil mod ħa tasal kmieni u għoqod attenta, tirkeb ma ħadd.”
Jien kont inbati jien ta, kont intella’ xi erba’, ħames ħobżiet fuq rasi...
... Kellna t-tut u kienu jaqtgħuli t-tut u ninżel bih is-Siġġiewi u nerġa’
nitla biex nidres ma’ missieri fuq il-qiegħa. Allura b’daqshekk kien
diżunur? Kont inbati ħafna u kont naqdi anka l-missjoni tal-Mulej jiena,
għax meta kont immur ir-raħal, kont immur inħabbat bieb, bieb, kont
nagħmilha ta’ tallaba u ngħidilhom, “Tridu tagħmlu l-konsagrazzjoni
nhar il-Ħadd?” U mmur għand il-Father, qiegħed hawn preżenti jew ieħor,
u niżżik ħajr lil Alla l-imbierek saru dawk il-familji konsagrati kollha.”
Fil-laqgħa tat-3 ta’ Lulju 1994 hija tgħid li ħuwha qalilha li hi kienet
l-aktar waħda mill-aħwa li batiet għaliex waqt li huma kienu f’nofsinhar
jieklu l-minestra li tħejjilhom ommhom, hi kien ikollha tinżel is-Siġġiewi
bit-tut. Tirrakkonta li kien ikollha erba’ qwieleb bit-tut, jagħmluhomlha flixkejjer, tnejn iżżommhom wara daharha u tnejn l-oħra f’idejjha filwaqt li
fl-istess ħin kienet iżżomm il-kuruna f’idejha u tgħid ir-rużarju matul it-triq.

KONSAGRAZZJONI TAL-FAMILJI
LILL-QALB IMQADDSA TA’ ĠESU
U L-QALB BLA TEBGĦA TA’ MARIJA
Ġuża Mifsud kienet magħrufa ma’ ħafna Siġġiwien għall-ammont kbir ta’ familji
li kienet ħejjiet sabiex jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja tagħhom. Dawk li
jixtiequ jagħmlu l-konsagrazzjoni tal-familja waqt li laqgħa ta’ Mejju 2016 huma
ġentilment mitluba jgħaddulna d-dettalji tagħhom: email: ourladyofconsecration@
gmail.com jew Facebook (Madonna tal-Konsagrazzjoni) jew ittra f’6, Sqaq 2, Triq
il-Kbira, Siġġiewi jew ikellmu lill-membri tal-Kumitat.

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...
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RINGRAZZJAMENT

GRAZZJI MAQLUGĦA

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.

N.N. mill-Qrendi bagħtet dan ir-rapport fi Frar 2015:
“Nixtieq naqsam miegħek dak li għaddejt minnu din il-ġimgha.
Nhar il-Ħamis li għadda kont ħierġa għax-xogħol u ħadt l-aħħar
tarġa ħażin. Ma stajtx immiss sieqi mal-art u mort il-klinika tal-Mosta
fejn qaluli li qtajt il-ligaments. Kulħadd qalli li ħa ndum inbati bihom
u li ħa nkun muġgħuha ħafna.
Il-lejl ta bejn il-Ħamis u l-Ġimgha ma stajtx norqod bl-uġieh li kelli.
Kull pożizzjoni li ppruvajt nagħmel sieqi fiha kien kollu ta’ xejn għax
l-uġieh kien immens.
Għamilt lejl nitlob lill-Madonna tal-Konsagrazzjoni biex tgħaddili sieqi.
Nista’ ngħid li l-bierah imxejt fuqha u saħansitra bil mod il-mod irnexxieli
mmur nixtri bil-mixi. Illum qegħda nimxi sew u nista’ nċaqlaqha normali,
għalkemm xi ftit tal-uġieh għad hemm. Ta’ madwari baqgħu skantati
kif f’temp ta’ jumejn imxejt fuqna.
Ma naħsibx li min ħadli l-X ray ħa żball imma nemmen li l-Madonna
semgħet talbi. Grazzi Madonna talli smajt talbi, dejjem tkun imfaħħra.”

L-ASSEMBLEA ĠENERALI
L-Assemblea Ġenerali li tiltaqa’ kull tliet snin sabiex taħtar kumitat ġdid
saret waqt il-laqgħa ta’ talb ta’ l-20 ta’ Settembru 2015 fil-Girgenti.
Wara li ntqal ir-rużarju u t-talba tal-Madonna tal-Konsagrazzjoni,
inqraw il-minuti ta’ l-Assemblea Ġenerali ta’ qabel li kienet saret fis-16
ta’ Settembru 2012. Imbagħad il-President tal-Kumitat, il-Perit Philip
Azzopardi, qara r-rapport amministrattiv li fih ta dettalji dwar il-ħidma
tal-Kumitat fis-snin 2012 sa 2015. Wara kien imiss lil Dr. Sylvana Spiteri,
il-Kaxxiera tal-Moviment, li qrat ir-rapport finanzjarju għall-istess perjodu.
Peress li tefgħu in-nomina tagħhom għaxar persuni, kif stabilit fl-istatut, ma
kienx hemm il-ħtieġa li ssir elezzjoni. Dawn kienu l-Perit Philip Azzopardi,
Charles Catania, Doris Catania, Kolina u Rosario Psaila, Alfred Micallef,
Rose Piccinino, Dr. Sylvana Spiteri, Louis Xuereb u Daniela Zammit.
Il-laqgħa mbagħad kompliet biċ-ċerimonja tal-qanpiena u talb ieħor.
L-ewwel laqgħa tal-Kumitat il-ġdid saret il-Ħamis 8 ta’ Ottubru 2015. Filbidu tal-laqgħa Philip Azzopardi u Sylvana Spiteri ġew rikonfermati bħala
President, Segretarja u Kaxxiera rispettivament.
Nitolbu lkoll għal dan il-Kumitat sabiex jaħdem bis-sħiħ għall-akbar
glorja tal-Mulej u sabiex is-siġra li ħawlet Ġuża Mifsud għad-unur ommna
Marija tkompli tikber u tagħti frott bnin.
Il-Kumitat jirringrazzja lis-Sinjura Carmen Garzia għall-ħidma twila
tagħha ta’ tmintax-il sena bħala membru fil-Kumitati preċedenti u jawgura
li tkompli tagħti s-servizz tagħha waqt il-laqgħat ta’ talb fil-Girgenti u
skont kif meħtieġ.

T. C. minn Ħal-Tarxien kitbet dan ir-rapport f’Mejju 2015:
Qed niktiblek din l-ittra biex naqsam miegħek il-grazzja li l-familja
tiegħi rċeviet bl-interċessjoni tal-Madonna tal-Girgenti u ta’ Ġuża Mifsud.
F’Lulju li għadda, ir-raġel tiegħi kien f’qagħda kritika ħafna fis-sessjoni
tal-kura intensiva tal-isptar. Wara tliet operazzjonijiet f’rasu u li saru
viċin ħafna ta’ xulxin, żewġi kien intilef minn sensih u dam għaxart
ijiem fit-taqsima tal-I.T.U.
Matul dan iż-żmien, jiena tlabt ħafna u kontinwament lill-Madonna
tal-Konsagrazzjoni u lil Ġuża Mifsud. Nixtieq nirrimarkali xi jiem wara
li jiena għamilt dan it-talb, żewġi reġa fetaħ għajnejh u beda jagħmel
progress kuljum. Beda jagħrafna, jiftakar u jkellimna. Filfatt ftit ġranet
wara ħareġ mill-I.T.U. u baqa’ jagħmel progress, kemm fiż-żmien li kien
l-isptar għat-terapija kif ukoll meta ġie lura d-dar. Minn dak iż-żmien ‘l
hawn reġa għamel xi testijiet u kellu riżultati posittivi.
Illum għaddew għax xhur eżatt minn meta żewġi daħal l-isptar l-ewwel
darba u nirringrazzja lil Alla li bl-interċessjoni tal-Madonna tal-Girgenti
u ta’ Ġuża Mifsud, llum żewġi reġa għandu ħajja normali kif kien qabel
ma kellu l-inċident.
Qed naqsam din l-esperjenza magħkom biex il-Madonna tal-Girgenti
u Ġuża Mifsud jibqgħu magħrufa u permezz tagħħa aktar nies jersqu lejn
Alla. Nirringrazzja lill-Madonna għal din il-grazzja kbira.
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AVVIŻI
1. Il-laqgħat li jmiss se jsiru kif ġej:
Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Jannar 2016 fit-3.00p.m.
Il-Ħadd 7 u 21 ta’ Frar 2016 fit-3.30p.m.
Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Marzu 2016 fl-4.00p.m.
Il-Ħadd 3 u 17 ta’ April 2016 fil-5.30p.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
“Nitolbu ma’ Marija” 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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Ġuża Mifsud (fin-nofs) fi tfulitha flimkien ma’ ommha Nikolina Mifsud (lemin)
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Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni
jixtieq iwassal l-isbaħ xewqat tiegħu
għas-sena 2016
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.

