Illejla Mulej Ġesu inti ġejt fl-inħawi tal-Girgenti, l-istess wieħed preżenti
fl-Ewkaristija, bl-għajnejn tagħna li ma narawx imma bl-għajnejn tal-fidi
nemmu u ma niddubitawx fik għax inti qiegħed hawn preżenti. Inti qed
tħares lejna, u inti qed tara l-istorja ta’ ħajjitna, hi kif inhi, u qed titqanqal bil-ħniena għax tixtieq tgħinna, tixtieq titfa’ l-grazzji tiegħek fuqna
għax aħna nemmnu Mulej li mill-Ewkaritisja joħorġu grazzji specjali. Kull
darba li nersqu lejk bil-fidi inti titfa l-grazzja tiegħek. Inti titfa’ żewġ raġġi,
id-demm u l-ilma, il-grazzji tal-għajnuna, il-grazzji tal-missjoni tiegħek u
bħalma missejt dakinhar it-tebut qed tmiss lilna, titfa’ idejk fuqna, qed
issaffina, qed tnaddafna, qed tfejjaqna, qed tagħtina dik il-grazzja li aħna
ġejna hawnhekk b‘fidi sħiħa nitolbuk għax nemmu fik.
Flimkien ma’ Bartilmew qed ngħidulek it-talba, “Ġesu bin David ikollok
ħniena minni”. Għand min immorru Mulej Ġesu? Inti għandek il-kliem
tal-ħajja ta’ dejjem, inti kont tfejjaq u għadek tfejjaq. F’dan il-mument
(waqt li sejrin nisimgħu ftit mużika) ħalli lil Ġesu imiss mhux biss il-fiżiku
tiegħek, mhux biss l-ispirtu tiegħek u r-ruħ tiegħek imma lilek innifsek,
kif int, u ħalli jdejh titfa’ grazzji kbar fuqna.
U bħalma rsaqt dakinhar, hekk sejjer tagħmel issa, ħa tgħaddi minn
fostna, ħa tersaq lejna, ħa titfa r-raġġi tiegħek fuqna, ħa titfa l-barkiet
tiegħek. Mulej il-barka li qiegħed nitlob fuqna hija l-istess barka li inti tajt
dakinhar lil dak iz-zagħzugħ , jiġifieri l-barka tal-ħajja u l-ħajja fl-ispirtu,
fik - bħalma għamel Isaija lil dik il-mara armla li t-tifel tagħha kien miet,
messu miegħu u tah il-ħajja. Ma għandniex lil Isaija quddiemna imma
għandna lil Ġesu Kristu ħaj u fostna. Tiddubitax, għax jekk tiddubitha
ma tkunx tista’ tirċievi l-grazzji tiegħu. Imma emmen, emmen li Ġesu
huwa ħaj, qed imiss lilek, qed imiss lili. Dan huwa Ġesu li ġie fostna llejla
biex jitfa’ l-grazzji tiegħu. Ammen.”
Wara li Fr. Ray niżel bl-Ewkaristija qalb in-nies, huwa kompla, “Wara
li Ġesu berikna, Ġesu qed jirringrazzjakom talli ġejtu hawn, nimxu warajh,
tiddubitawx, emmnu fih għax huwa ħaj, ghandu għatx kbir għalikom,
ersqu lejh u jfawwarkom bil-barkiet, bi Kristu Sidna. Amen.”

GRAZZJI MAQLUGĦA
Rapport ta’ Silvana Santini mill-Ingilterra: Lejn l-aħħar ta’ Settembru
2011 ridna li nżuru Malta, pajjiż li qatt ma konna żorna qabel.
Jiena jisimni Silvana Santini, għandi 45 sena u din hija ġrajja ta’
mħabba li jiena għandi lejn il-Madonna tal-Girgenti u lejn Malta. Jiena,
ir-raġel, uliedi, l-għarusa tat-tifel, ommi u n-nepputi ġejna għal btala ta’
ħmistax-il ġurnata u konna noqogħdu Buġibba. Krejna taxi għal tour ta’
nofs ta’ nhar.
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Ix-xufier kien jismu Joe u dan kellu jkun il-bniedem li jsaħħaħ il-fidi tagħna.
Huwa ħadna naraw siġra li fiha hemm imnaqqax Ġesu kurċifiss, ħadna r-Rotunda
tal-Mosta u l-Imdina. Imma Joe ħadna wkoll il-Girgenti fejn qalilna ħafna
nformazzjoni dwar Ġuża Mifsud u d-dheriet li kellha mill-Madonna. Konna
eċitati ħafna sakemm wasalna għax kemm-il darba smajna dwar diversi pajjiżi
fejn dehret il-Madonna. Għaddiena minn triq dejqa u hemm sibna s-santwarju,
l-istatwi, l-ilma mbierek – din kienet waħda mill-isbaħ affarijiet li qatt rajt u smajt
dwarha f’ħajti. Qalilna biex niffirmaw il-ktieb tal-viżitaturi u tlabna flimkien.
Minn dakinhar il-fidi tagħna issaħħet bil-kbir.
Kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi ta’ ħajjitna. Ħadna r-ritratti u meta
morna lura l-Ingilterra tkellimna ma’ ħafna nies dwar din l-esperjenza u dwar
Ġuża Mifsud. Jiena nofsni minn Sqallija u nofsni ingliża u għalhekk il-fidi tiegħi
hija soda, imma tant ħassejt ferħ kbir li kont qegħda hemm, nitlob fil-post fejn
kienet dheret il-Madonna.
Sena wara din il-ġrajja għaddejna minn esperjenza kerha ħafna. Jade,
l-għarusa tat-tifel kellha żewġ ħutha, Nathan li dak iż-żmien kellu 5 snin u Chloe
ta’ sena. Dawn it-tfal ittieħdu mill-awtoritajiet peress li kemm l-omm kif ukoll ilmissier ma kienux kapaċi jieħdu ħsiebhom. Kienet waħda mill-agħar esperjenzi
li qatt għaddejna minnhom. Aħna mill-ewwel tajna isimna sabiex nieħdu
ħsiebhom aħna. Tlabna u tlabna lil Alla, lil Ġesu, lill-Madonna u qaddisin
oħra. Id-dar għandi statwa tal-Madonna u kuljum kont inbusha u nitlob li
tgħinna f’din is-sitwazzjoni. Tlabt lil binti Bianca u lil Jade sabiex permezz talinternet jibgħatu messaġġ lil Sylvana Spiteri li f’għajnejna kienet tidher bħala
l-mezz kif nistgħu nitolbu b’mod dirett l-interċessjoni tal-Madonna tal-Girgenti.
Ħassejna li għandna nkunu qrib tal-Madonna u għalhekk xtaqna li meta jkun
hemm il-laqgħat ta’ talb, Sylvana tkun tista’ tagħmel intenzjoni għall-bżonnijiet
ta’ Nathan, Chloe u għalina lkoll. Tgħidx kemm fraħna meta hija aċċettat ittalba tagħna.
Is-sens ta’ solliev kien kbir ħafna. Tlabna bil-qalb lill-Madonna sabiex ittfal jingħataw fil-kustodja tagħna. Għaddejna minn tmien xhur ta’ stħarriġ,
uġigħ ta’ qalb u tensjoni (imma l-fidi tagħna kienet qed tikber kuljum) sakemm
ingħatajna r-risposta mill-Bord responsabbli mill-fostering li “IVA, it-tfal jistgħu
jiġu għandkom sakemm jgħalqu t-tmintax-il sena.” Dan għalina kien miraklu
kbir.
Lil dawn it-tfal ser nagħtuhom l-imħabba, l-fidi u l-protezzjoni li għandhom
bżonn u dalwaqt ukoll ser jirċievu s-sagrament tal-Magħmudija. F’Diċembru
2013, ser nerġgħu niġu Malta, inżuru d-dar fejn għexet Ġuża Mifsud u s-santwarju
tal-Girgenti minn fejn il-fidi tagħna issaħħet bil-kbir. Grazzi ħafna. Silvana u
l-familja.
P.S. Jiena Sylvana Spiteri, nikkonferma li l-familja kollha, inkluż Nathan u Chloe, ġew
iżuru id-dar ta’ Ġuża u l-Madonna tal-Girgenti b’ringrazzjament lil Alla għal din ilgrazzja kbira, kemm materjali u wisq aktar spiritwali.
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AVVIŻI
1. Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Lulju 2016 fis-6.30p.m.
Il-Ħadd 7 u 21 ta’ Awwissu 2016 fis-6.30p.m.
Il-Ħadd 4 ta’ Settembru 2016 fis-6.00p.m.
Il-Ħadd 18 ta’ Settembru 2016 fil-5.30pm
Il-Ħadd 2 u 16 ta’ Ottubru 2016 fil-5.00p.m.
2. Dawk li qalgħu xi grazzja huma mħeġġa li jiktbulna l-grazzja u
jagħtuna kemm jistgħu dettalji dwarha. Tinsewx tiktbu isimkom,
l-indirizz u n-numru tat-telefown. Grazzji mingħajr isem sħiħ,
indirizz u numru tat-telefown ma jiġux ikkunsidrati. Jekk ma
tkunux tridu li jidher isimkom fuq il-fuljett dan ma jiġix ippubblikat.
Huwa mportanti li, kemm jista’ jkun, ittuna ċ-ċertifikat tat-tabib fejn
jiċċertifika l-fejqan tagħkom.
3. Inħeġġu lill-qarrejja biex jimlew il-formola ta’ sħubija fil-Moviment
Madonna tal-Konsagrazzjoni. Dawn il-formoli jistgħu jittieħdu millGirgenti 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 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 biss millGirgenti jew inkella mingħand xi membru tal-Kumitat.
6. Kopji antiki ta’ dan il-fuljett jistgħu jinqraw minn fuq il-website.
7. L-indirizz tal-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni huwa
dan li ġej: www.ourladyofconsecration.org
8. Facebook: Madonna tal Konsagrazzjoni u Youtube: Guza Mifsud

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

Dun Anġ Vella jindirizza l-laqgħa tal-1 ta’ Mejju 2016 u
Dun Ray Toledo waqt l-Adorazzjoni Ewkaristika tal-5 ta’ Ġunju 2016

TLETIN SENA FIL-GIRGENTI
Veritas Press – Żabbar
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Għal sena oħra d-devoti miġbura fl-inħawi tal-Ġirgenti mxew tul it-triq
il-qadima filwaqt li ntqal ir-rużarju sabiex ifakkru t-tletin anniversarju
minn meta Ġuża Mifsud tellgħet l-istatwa tal-Madonna hemmhekk.
Dakinhar l-istatwa kienet itellgħet fuq l-ispallejn u wara li tqiegħdet
fuq il-pedestall tbierket minn Fr. Anton Gauci SJ. Waqt il-laqgħa tal-1
ta’ Mejju 2016 iġġeddu ħafna memorji b’mod speċjali meta għal ftit
minuti ssemma’ leħen Ġuża, il-fundatriċi. Saret ukoll it-talba li biha ġew
ikkonsagrati l-familji lill-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu u l-Qalb bla tebgħa
ta’ Marija, it-talba tal-konsagrazzjoni tal-qlub tagħna lill-Madonna, iċ-
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ċerimonja tal-qanpiena bi tpattija għad-dagħa u t-talb lil San Ġużepp u
San Mikiel. Din il-laqgħa kienet ukoll animata b’diversi kant marjan li
kompla jagħti glorja lil Alla permezz ta’ Ommu Marija. Grazzi lil kull
min ta sehmu sabiex din il-laqgħa tkun suċċess.
Għal din il-laqgħa kien mistieden Dun Anġ Vella illi ndirizzata lillfolla miġbura u qal:
“Waqt li nsellmulha l-Madonna u nagħtuha qima, nirringrazzjawha u
nifirħu magħha, nimitawha u nitolbuha tidħol għalina, għaliex bħalma
għallimna l-Konċilju Vatikan II, fik Marija, Verġni Mbierka, in-nisrani jara
u jsib is-sinjal ta’ tama żgura u ta’ faraġ fil-mixja tiegħu lejn is-sema.
Illejla nixtieq naqsam magħkom tliet riflessjonijiet li flimkien iwassluna
biex nifhmu aħjar ir-rabta marjana fina l-insara bħala dixxipli ta’ Kristu,
Messija u Feddej. Naraw kemm il-Madonna għandu jkollha verament
post speċjali fil-ħajja tagħna.
1. Twelidna għall-grazzja ma’ Kristu fil-Madonna. Marija l-Omm
naturali ta’ Ġesu, Marija l-omm spiritwali tagħna.
Fir-rużarju ngħidu, “Ġesu twieled għalina u ried ikun ibnek bħalna”
(bniedem bħalna), filwaqt li fil-Kredu nistqarru, “Għalina l-bnedmin u
għall-fidwa tagħna, niżel mis-sema u ħa l-ġisem bis-setgħa tal-Ispirtu
s-Santu minn Marija Verġni u sar bniedem.” San Pawl fl-ittra lil Galatin,
l-unika darba li jagħmel referenza għall-Madonna u jsejħilha ‘Mara’,
jikteb hekk: Meta waslet il-milja taż-żminijiet, Alla bagħat lil Ibnu,
imwieled minn mara, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi u jagħtihom
l-adozzjoni ta’ ulied. B’Ġesu ġejna addottati bħala ulied Alla, aħwa fi
Kristu, ulied Marija...
F’Marija bdiet il-mixja ta’ Ġesu fostna, Messija u Feddej.
F’Marija bdiet il-mixja tal-Knisja, sinjal u strument tas-salvazzjoni
għad-dinja.
F’Marija bdiet il-mixja ta’ kull wieħed u waħda minna fil-ħajja talgrazzja.
Marija, Eva l-ġdida, bil-fidi u l-ubbidjenza tagħha, daħħlitna mill-ġdid
fil-familja t’Alla u bil-misteru tal-inkarnazzjoni bdiet is-Saltna t’Alla fuq
l-art. Il-Madonna bit-twelid ta’ Ġesu, l-Iben ta’ Alla, daħħlitna fil-familja
t’Alla u għamlitna spiritwalment uliedha, aħwa ma’ Kristu, Binha.
2. Il-Maternita Spiritwali ta’ Marija fil-pjan tas-Salvazzjoni
Aħna nitolbuha, “Uri li inti Ommna”. Marija hija Ommna. Biex ninżlu
fil-fond ta’ dan il-misteru kif il-Madonna tidħol fil-ħajja ta’ kull nisrani u
tal-insara kollha – Marija hi verament ommna – nirreferikom għas-silta
mill-Vanġelu ta’ San Ġwann, il-ġrajja tal-Kalvarju. Ġesu msallab, Ommu
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Marija wieqfa taħt is-salib ta’ Binha u Ġwanni, id-dixxiplu maħbub ta’
Ġesu ħdejha. Ġesu qal lill-Ommu, “Mara, dan hu Ibnek” u qal lid-dixxiplu
l-maħbub, “Din hi Ommok.”
Hawn fuq il-kalvarju, fil-mument li qed iseħħ is-sagrifiċċju tal-fidwa
tagħna, il-mument tar-rebħa u t-twaqqif tas-saltna ġdida ta’ Alla fuq
l-art, l-aħħar xewqa ta’ Ġesu, it-testment tiegħu tas-salib, rigal personali
ta’ Ġesu lid-dinja – Ġesu jipproklama, juri u jagħti b’mod l-aktar ċar, lil
Marija, Ommu, lil kull wieħed u waħda minn dawk li jaċċettaw li jimxu
wara Ġesu, li huma dixxipli ta’ Ġesu, rappreżentati hemm fil-persuna
tad-dixxiplu l-maħbub, Ġwanni.
Ejjew, mela, kull wieħed u kull waħda minna nafdaw lilna nfusna lil
Marija bħala Omm għażiża tagħna, u bħalma għamel Ġwanni, id-dixxiplu
l-maħbub, nilqgħuha għandna, ndaħħluha f’darna, nuruha ħajjitna.
F’kelma waħda, nżommuha u nonorawha bħala l-omm l-aktar għażiża
u maħbuba tagħna. B’hekk iseħħ fina dik il-maternita’ spiritwali li wara
li Ġesu telagħha s-sema, saret il-ħidma ħerqana tal-Madonna, f’kull post
u kull żmien, sa ma jseħħ għal kollox il-ġemgħa kollha tal-magħżulin
fis-sema.
3.
Il-medjazzjoni jew l-interċessjoni tal-Madonna bħala
l-omm tagħna, kollha ħniena, kollha mħabba u għożża għalina,
uliedha, li wasslitha biex tersaq lejna u tidħol għalina, b’ħafna
modi u suriet, skont it-tiġrib, il-bżonn, id-diffikultajiet jew iċċirkostanzi li aħna l-bnedmin tad-dinja, nkunu fihom.
San Pawl, fl-ittra lil Timotju jgħidilna, “li wieħed hu l-Medjatur bejn
Alla u l-bniedem, il-bniedem Kristu Ġesu li ta lilu nnifsu bħala fidwa
għal kulħadd”.
Il-qawwa tal-medjazzjoni tal-Madonna jiġi mill-fatt, li hi, bħala omm
Ġesu, Alla u Feddej, taqsam miegħu, tieħu sehem, tipparteċipa ma’
Ġesu, fil-ħidma kollha tas-salvazzjoni tad-dinja. Marija, il-qaddejja talMulej, mhux biss hi l-omm li tnissel u trabbi lil Bin il-Bniedem, Ġesu,
imma wkoll hija s-sieħba ġeneruża u tassew singolari ta’ Ġesu, l-Messija
u l-Feddej tal-bnedmin. U billi hija bniedma bħalna (imma mnissla bla
dnub) taf u tħoss sewwa l-bżonnijiet, id-diffikultajiet u t-tbatijiet kollha
tagħna l-bnedmin.
Din il-ħerqa tal-Madonna għall-bnedmin dehret ċar f’ħajjitha, l-ewwel
darba, fit-tieġ ta’ Kana u kompliet tikber fil-grajja kollha tal-Knisja fid-dinja
kollha, f’kull post u f’kull żmien. Il-ġenerazzjonijiet kollha ta’ qabilna,
mill-bidu tal-Knisja sa żminijietna kollha jsejjħulha “Beata-imbierka’ u
ħallewlna sinjali, messaġġi u ġrajjiet li juruna li din kienet l-esperjenza
tagħhom ma’ Ommna Marija.
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Din il-preżenza ta’ Marija, narawh u nħossuha fil-qalb ta’ kull nisrani
li kontinwament isejħilha u jżommha bħala l-Omm għażiża tiegħu – ilfamilji nsara, il-komunitajiet reliġjużi, il-parroċċi ddedikati lilha, knejjes
żgħar u santwarji kbar, li jiġbdu tant folol ta’ nies mid-dinja kollha, li
jmorru jżuruhom u jitolbu fihom...
Din il-preżenza ta’ Marija esperimentajniha u narawha wkoll f’pajjiżna,
f’Malta tagħna. Sa mill-ewwel żminijiet li Missierna San Pawl ġabilna
l-fidi, missirijietna dejjem ħassew l-għożża, l-imħabba u l-ħarsien ta’
din l-Omm t’Alla għalina. Minn dak iż-żmien sallum, l-Omm tagħna
Marija, dejjem uriet il-ħerqa materna tagħha lejna l-Maltin. Kull meta
l-Maltin sejħulha, il-Madonna dejjem daħlet għalina u kienet għalina
fejqan fil-mard, tarka fit-taqbida, kenn fil-periklu, l-omm tassew ħanina
fil-ħtiġijiet kollha tagħna.”
Dun Anġ għalaq dan id-diskors billi qal, “Aħna li nġbarna hawn
illejla, f’isem il-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni, u li qegħdin
nitolbu u nixtiequ li tassew li l-Madonna tkun l-omm ħanina tagħna
u l-għajnuna tagħna f’ħajjitna kollha, ejjew inwegħduha li nżommuha
fl-għola grad ta’ qima li jixirqilha. Nonorawha billi nikkonsagraw lilna
nfusna u kullma għandna lill-Qalb bla tebgħa tagħha u li nintrabtu
magħha bħalma għamlu l-leġjunarji tal-Madonna u bħalhom ngħidulha
spiss minn qalbna, “Jiena kollni tiegħek, sultana u omm tiegħi, u kulma
għandi huwa tiegħek. Ammen.”
QUDDIESA MILL-GRUPP SPERO
Il-Ġimgħa 27 ta’ Mejju 2016 kienet ġurnata oħra speċjali ħafna
fil-Girgenti. Dakinhar ġiet organizzata quddiesa mill-grupp SPERO li
huwa ċentru għall-persuni neqsin mid-dawl immexxi minn Outlook
Coop b’kolloborazzjoni mal-Agenzija Sapport. Qaddes Fr. Raymond
Cassar u dan kollu sar bil-permess ta’ Mons. Arċisqof.

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. Inwegħdtu 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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ADORAZZJONI EWKARISTIKA HIJA MARIJA LI TRESSAQNA LEJN ĠESU

Il-Ħadd 5 ta’ Ġunju 2016, il-Girgenti, reġa kien imbierek bil-preżenza
ta’ Ġesu fl-Ewkaristija. Din il-laqgħa li tmexxiet minn Fr. Ray Toledo bdiet
biċ-ċerimonja tal-qanpiena. It-tokki ħelwin tal-qanpiena sejħu lil dawk
preżenti biex jinġabru fil-ħsieb tagħhom mal-Mulej imma wkoll id-daqq
b’ilsien tagħha faħħar lil Alla u għamel reparazzjoni kontra d-dagħa li
jsir minn tant ilsna ta’ bnedmin.
Imbagħad Fr. Ray qal, “Fil-bidu ser nagħmel talba li hija partikolari
ħafna, talba aktar milli ta’ barka hija talba ta’ skunġrar li qed nitolbu
sabiex il-qawwa ta’ Alla tkompli ssaffi dan il-post ħalli permezz tiegħu
il-Mulej ikompli jitfa’ l-grazzji tiegħu fuqna lkoll.” Imbagħad kompla
jgħid, “U la naddafna l-post issa nistgħu insejħu lill-Marija tkun magħna.
Qed insejjaħlek Marija, biex inti tkun magħna llejla f’dan il-post li huwa
ħafna u ħafna għażiż għalina u waqt li nsellmulek bit-talba tiegħek
nitolbuk biex il-preżenza tiegħek tkun magħna. Sliem għalik Marija...
U għalhekk issa wara li sejjaħna l-preżenza ta’ Marija nistgħu nibdew
l-adorazzjoni tagħna għaliex hija Marija li tressaqna lejn ibnek Ġesu.
Ejjew f’dan il-mument nixtiequ u nixxenqu sabiex Ġesu jkun magħna
f’din l-adorazzjoni li llum sejrin nagħmlu flimkien.
Insejħu lilek ukoll San Mikiel protettur tal-Ewkaristija: San Mikiel
arkanġlu... U qed insejħu b’mod specjali lilkom qaddisin Marjani, insejjaħ
lilek San Lwiġi Marija de Montfort, San Massimiljanu Marija Kolbe, Bejata
Madre Tereża, San Ġwanni Pawlu II, intom qaddisin protetturi tagħna
u intom erwieħ li tlajtu l-Ġenna dan l-aħħar permezz tat-talb tagħna.
Nitolbukom sabiex takkumpanjawna f’dan it-talb, b’mod speċjali f’din ittalba li ser ngħidu, it-talba għażiża tagħna, it-talba sempliċi tar-rużarju.
San Luigi Marija de Montfort jgħid li m’hemmx ringrazzjament aktar
qawwi wara li wieħed jircievi l-Ewkaristija milli jitlob it-talba tar-ruzarju.
Niftakru li kull darba li nitolbu ir-rużarju u ngħidu l-missierna, s-sliema,
qaddisa u glorja, qed ngħidu l-aktar talb sempliċi, profond, imma jiġbor
fih l-istorja tas-salvazzjoni tagħna. Huwa kliem bibbliku, huwa kliem li
nsejħu lil Ġesu u għalhekk kull darba li nsejħu lil Ġesu huwa Hu li jkun
qed jitfa’ l-grazzji Tiegħu. Alla tagħna isma’ t-talb tagħna...
Waqt li qeghdin quddiemek Mulej Ġesu qed nerġgħu inġibu quddiem
għajnejna dak li smajna dalgħodu fil-vanġelu ta’ San Luqa. Inti dħalt
fil-belt ta’ Najm u hemmhekk rajt lil din il-mara tibki , it-tebut ta’ binha,
hi li kienet armla u hu li kien l-uniku iben taghha. U inti rajtha u
tħassartha u ersaqt lejha, missejt it-tebut u lissint dawk il-kliem, “żagħżugħ
qiegħed ngħidlek qum” u ż-żagħżugħ għall-kelma tiegħek alavolja mejjet,
ma setax ma jobdix u qam u ħa l-ħajja u int ippreżentajtu lil ommu.

Illejla Mulej Ġesu inti ġejt fl-inħawi tal-Girgenti, l-istess wieħed preżenti
fl-Ewkaristija, bl-għajnejn tagħna li ma narawx imma bl-għajnejn tal-fidi
nemmu u ma niddubitawx fik għax inti qiegħed hawn preżenti. Inti qed
tħares lejna, u inti qed tara l-istorja ta’ ħajjitna, hi kif inhi, u qed titqanqal bil-ħniena għax tixtieq tgħinna, tixtieq titfa’ l-grazzji tiegħek fuqna
għax aħna nemmnu Mulej li mill-Ewkaritisja joħorġu grazzji specjali. Kull
darba li nersqu lejk bil-fidi inti titfa l-grazzja tiegħek. Inti titfa’ żewġ raġġi,
id-demm u l-ilma, il-grazzji tal-għajnuna, il-grazzji tal-missjoni tiegħek u
bħalma missejt dakinhar it-tebut qed tmiss lilna, titfa’ idejk fuqna, qed
issaffina, qed tnaddafna, qed tfejjaqna, qed tagħtina dik il-grazzja li aħna
ġejna hawnhekk b‘fidi sħiħa nitolbuk għax nemmu fik.
Flimkien ma’ Bartilmew qed ngħidulek it-talba, “Ġesu bin David ikollok
ħniena minni”. Għand min immorru Mulej Ġesu? Inti għandek il-kliem
tal-ħajja ta’ dejjem, inti kont tfejjaq u għadek tfejjaq. F’dan il-mument
(waqt li sejrin nisimgħu ftit mużika) ħalli lil Ġesu imiss mhux biss il-fiżiku
tiegħek, mhux biss l-ispirtu tiegħek u r-ruħ tiegħek imma lilek innifsek,
kif int, u ħalli jdejh titfa’ grazzji kbar fuqna.
U bħalma rsaqt dakinhar, hekk sejjer tagħmel issa, ħa tgħaddi minn
fostna, ħa tersaq lejna, ħa titfa r-raġġi tiegħek fuqna, ħa titfa l-barkiet
tiegħek. Mulej il-barka li qiegħed nitlob fuqna hija l-istess barka li inti tajt
dakinhar lil dak iz-zagħzugħ , jiġifieri l-barka tal-ħajja u l-ħajja fl-ispirtu,
fik - bħalma għamel Isaija lil dik il-mara armla li t-tifel tagħha kien miet,
messu miegħu u tah il-ħajja. Ma għandniex lil Isaija quddiemna imma
għandna lil Ġesu Kristu ħaj u fostna. Tiddubitax, għax jekk tiddubitha
ma tkunx tista’ tirċievi l-grazzji tiegħu. Imma emmen, emmen li Ġesu
huwa ħaj, qed imiss lilek, qed imiss lili. Dan huwa Ġesu li ġie fostna llejla
biex jitfa’ l-grazzji tiegħu. Ammen.”
Wara li Fr. Ray niżel bl-Ewkaristija qalb in-nies, huwa kompla, “Wara
li Ġesu berikna, Ġesu qed jirringrazzjakom talli ġejtu hawn, nimxu warajh,
tiddubitawx, emmnu fih għax huwa ħaj, ghandu għatx kbir għalikom,
ersqu lejh u jfawwarkom bil-barkiet, bi Kristu Sidna. Amen.”

GRAZZJI MAQLUGĦA
Rapport ta’ Silvana Santini mill-Ingilterra: Lejn l-aħħar ta’ Settembru
2011 ridna li nżuru Malta, pajjiż li qatt ma konna żorna qabel.
Jiena jisimni Silvana Santini, għandi 45 sena u din hija ġrajja ta’
mħabba li jiena għandi lejn il-Madonna tal-Girgenti u lejn Malta. Jiena,
ir-raġel, uliedi, l-għarusa tat-tifel, ommi u n-nepputi ġejna għal btala ta’
ħmistax-il ġurnata u konna noqogħdu Buġibba. Krejna taxi għal tour ta’
nofs ta’ nhar.
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Ix-xufier kien jismu Joe u dan kellu jkun il-bniedem li jsaħħaħ il-fidi tagħna.
Huwa ħadna naraw siġra li fiha hemm imnaqqax Ġesu kurċifiss, ħadna r-Rotunda
tal-Mosta u l-Imdina. Imma Joe ħadna wkoll il-Girgenti fejn qalilna ħafna
nformazzjoni dwar Ġuża Mifsud u d-dheriet li kellha mill-Madonna. Konna
eċitati ħafna sakemm wasalna għax kemm-il darba smajna dwar diversi pajjiżi
fejn dehret il-Madonna. Għaddiena minn triq dejqa u hemm sibna s-santwarju,
l-istatwi, l-ilma mbierek – din kienet waħda mill-isbaħ affarijiet li qatt rajt u smajt
dwarha f’ħajti. Qalilna biex niffirmaw il-ktieb tal-viżitaturi u tlabna flimkien.
Minn dakinhar il-fidi tagħna issaħħet bil-kbir.
Kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi ta’ ħajjitna. Ħadna r-ritratti u meta
morna lura l-Ingilterra tkellimna ma’ ħafna nies dwar din l-esperjenza u dwar
Ġuża Mifsud. Jiena nofsni minn Sqallija u nofsni ingliża u għalhekk il-fidi tiegħi
hija soda, imma tant ħassejt ferħ kbir li kont qegħda hemm, nitlob fil-post fejn
kienet dheret il-Madonna.
Sena wara din il-ġrajja għaddejna minn esperjenza kerha ħafna. Jade,
l-għarusa tat-tifel kellha żewġ ħutha, Nathan li dak iż-żmien kellu 5 snin u Chloe
ta’ sena. Dawn it-tfal ittieħdu mill-awtoritajiet peress li kemm l-omm kif ukoll ilmissier ma kienux kapaċi jieħdu ħsiebhom. Kienet waħda mill-agħar esperjenzi
li qatt għaddejna minnhom. Aħna mill-ewwel tajna isimna sabiex nieħdu
ħsiebhom aħna. Tlabna u tlabna lil Alla, lil Ġesu, lill-Madonna u qaddisin
oħra. Id-dar għandi statwa tal-Madonna u kuljum kont inbusha u nitlob li
tgħinna f’din is-sitwazzjoni. Tlabt lil binti Bianca u lil Jade sabiex permezz talinternet jibgħatu messaġġ lil Sylvana Spiteri li f’għajnejna kienet tidher bħala
l-mezz kif nistgħu nitolbu b’mod dirett l-interċessjoni tal-Madonna tal-Girgenti.
Ħassejna li għandna nkunu qrib tal-Madonna u għalhekk xtaqna li meta jkun
hemm il-laqgħat ta’ talb, Sylvana tkun tista’ tagħmel intenzjoni għall-bżonnijiet
ta’ Nathan, Chloe u għalina lkoll. Tgħidx kemm fraħna meta hija aċċettat ittalba tagħna.
Is-sens ta’ solliev kien kbir ħafna. Tlabna bil-qalb lill-Madonna sabiex ittfal jingħataw fil-kustodja tagħna. Għaddejna minn tmien xhur ta’ stħarriġ,
uġigħ ta’ qalb u tensjoni (imma l-fidi tagħna kienet qed tikber kuljum) sakemm
ingħatajna r-risposta mill-Bord responsabbli mill-fostering li “IVA, it-tfal jistgħu
jiġu għandkom sakemm jgħalqu t-tmintax-il sena.” Dan għalina kien miraklu
kbir.
Lil dawn it-tfal ser nagħtuhom l-imħabba, l-fidi u l-protezzjoni li għandhom
bżonn u dalwaqt ukoll ser jirċievu s-sagrament tal-Magħmudija. F’Diċembru
2013, ser nerġgħu niġu Malta, inżuru d-dar fejn għexet Ġuża Mifsud u s-santwarju
tal-Girgenti minn fejn il-fidi tagħna issaħħet bil-kbir. Grazzi ħafna. Silvana u
l-familja.
P.S. Jiena Sylvana Spiteri, nikkonferma li l-familja kollha, inkluż Nathan u Chloe, ġew
iżuru id-dar ta’ Ġuża u l-Madonna tal-Girgenti b’ringrazzjament lil Alla għal din ilgrazzja kbira, kemm materjali u wisq aktar spiritwali.
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AVVIŻI
1. Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Lulju 2016 fis-6.30p.m.
Il-Ħadd 7 u 21 ta’ Awwissu 2016 fis-6.30p.m.
Il-Ħadd 4 ta’ Settembru 2016 fis-6.00p.m.
Il-Ħadd 18 ta’ Settembru 2016 fil-5.30pm
Il-Ħadd 2 u 16 ta’ Ottubru 2016 fil-5.00p.m.
2. Dawk li qalgħu xi grazzja huma mħeġġa li jiktbulna l-grazzja u
jagħtuna kemm jistgħu dettalji dwarha. Tinsewx tiktbu isimkom,
l-indirizz u n-numru tat-telefown. Grazzji mingħajr isem sħiħ,
indirizz u numru tat-telefown ma jiġux ikkunsidrati. Jekk ma
tkunux tridu li jidher isimkom fuq il-fuljett dan ma jiġix ippubblikat.
Huwa mportanti li, kemm jista’ jkun, ittuna ċ-ċertifikat tat-tabib fejn
jiċċertifika l-fejqan tagħkom.
3. Inħeġġu lill-qarrejja biex jimlew il-formola ta’ sħubija fil-Moviment
Madonna tal-Konsagrazzjoni. Dawn il-formoli jistgħu jittieħdu millGirgenti 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 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 biss millGirgenti jew inkella mingħand xi membru tal-Kumitat.
6. Kopji antiki ta’ dan il-fuljett jistgħu jinqraw minn fuq il-website.
7. L-indirizz tal-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni huwa
dan li ġej: www.ourladyofconsecration.org
8. Facebook: Madonna tal Konsagrazzjoni u Youtube: Guza Mifsud

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

Dun Anġ Vella jindirizza l-laqgħa tal-1 ta’ Mejju 2016 u
Dun Ray Toledo waqt l-Adorazzjoni Ewkaristika tal-5 ta’ Ġunju 2016

TLETIN SENA FIL-GIRGENTI
Veritas Press – Żabbar
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Għal sena oħra d-devoti miġbura fl-inħawi tal-Ġirgenti mxew tul it-triq
il-qadima filwaqt li ntqal ir-rużarju sabiex ifakkru t-tletin anniversarju
minn meta Ġuża Mifsud tellgħet l-istatwa tal-Madonna hemmhekk.
Dakinhar l-istatwa kienet itellgħet fuq l-ispallejn u wara li tqiegħdet
fuq il-pedestall tbierket minn Fr. Anton Gauci SJ. Waqt il-laqgħa tal-1
ta’ Mejju 2016 iġġeddu ħafna memorji b’mod speċjali meta għal ftit
minuti ssemma’ leħen Ġuża, il-fundatriċi. Saret ukoll it-talba li biha ġew
ikkonsagrati l-familji lill-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu u l-Qalb bla tebgħa
ta’ Marija, it-talba tal-konsagrazzjoni tal-qlub tagħna lill-Madonna, iċ-
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ċerimonja tal-qanpiena bi tpattija għad-dagħa u t-talb lil San Ġużepp u
San Mikiel. Din il-laqgħa kienet ukoll animata b’diversi kant marjan li
kompla jagħti glorja lil Alla permezz ta’ Ommu Marija. Grazzi lil kull
min ta sehmu sabiex din il-laqgħa tkun suċċess.
Għal din il-laqgħa kien mistieden Dun Anġ Vella illi ndirizzata lillfolla miġbura u qal:
“Waqt li nsellmulha l-Madonna u nagħtuha qima, nirringrazzjawha u
nifirħu magħha, nimitawha u nitolbuha tidħol għalina, għaliex bħalma
għallimna l-Konċilju Vatikan II, fik Marija, Verġni Mbierka, in-nisrani jara
u jsib is-sinjal ta’ tama żgura u ta’ faraġ fil-mixja tiegħu lejn is-sema.
Illejla nixtieq naqsam magħkom tliet riflessjonijiet li flimkien iwassluna
biex nifhmu aħjar ir-rabta marjana fina l-insara bħala dixxipli ta’ Kristu,
Messija u Feddej. Naraw kemm il-Madonna għandu jkollha verament
post speċjali fil-ħajja tagħna.
1. Twelidna għall-grazzja ma’ Kristu fil-Madonna. Marija l-Omm
naturali ta’ Ġesu, Marija l-omm spiritwali tagħna.
Fir-rużarju ngħidu, “Ġesu twieled għalina u ried ikun ibnek bħalna”
(bniedem bħalna), filwaqt li fil-Kredu nistqarru, “Għalina l-bnedmin u
għall-fidwa tagħna, niżel mis-sema u ħa l-ġisem bis-setgħa tal-Ispirtu
s-Santu minn Marija Verġni u sar bniedem.” San Pawl fl-ittra lil Galatin,
l-unika darba li jagħmel referenza għall-Madonna u jsejħilha ‘Mara’,
jikteb hekk: Meta waslet il-milja taż-żminijiet, Alla bagħat lil Ibnu,
imwieled minn mara, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi u jagħtihom
l-adozzjoni ta’ ulied. B’Ġesu ġejna addottati bħala ulied Alla, aħwa fi
Kristu, ulied Marija...
F’Marija bdiet il-mixja ta’ Ġesu fostna, Messija u Feddej.
F’Marija bdiet il-mixja tal-Knisja, sinjal u strument tas-salvazzjoni
għad-dinja.
F’Marija bdiet il-mixja ta’ kull wieħed u waħda minna fil-ħajja talgrazzja.
Marija, Eva l-ġdida, bil-fidi u l-ubbidjenza tagħha, daħħlitna mill-ġdid
fil-familja t’Alla u bil-misteru tal-inkarnazzjoni bdiet is-Saltna t’Alla fuq
l-art. Il-Madonna bit-twelid ta’ Ġesu, l-Iben ta’ Alla, daħħlitna fil-familja
t’Alla u għamlitna spiritwalment uliedha, aħwa ma’ Kristu, Binha.
2. Il-Maternita Spiritwali ta’ Marija fil-pjan tas-Salvazzjoni
Aħna nitolbuha, “Uri li inti Ommna”. Marija hija Ommna. Biex ninżlu
fil-fond ta’ dan il-misteru kif il-Madonna tidħol fil-ħajja ta’ kull nisrani u
tal-insara kollha – Marija hi verament ommna – nirreferikom għas-silta
mill-Vanġelu ta’ San Ġwann, il-ġrajja tal-Kalvarju. Ġesu msallab, Ommu
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Marija wieqfa taħt is-salib ta’ Binha u Ġwanni, id-dixxiplu maħbub ta’
Ġesu ħdejha. Ġesu qal lill-Ommu, “Mara, dan hu Ibnek” u qal lid-dixxiplu
l-maħbub, “Din hi Ommok.”
Hawn fuq il-kalvarju, fil-mument li qed iseħħ is-sagrifiċċju tal-fidwa
tagħna, il-mument tar-rebħa u t-twaqqif tas-saltna ġdida ta’ Alla fuq
l-art, l-aħħar xewqa ta’ Ġesu, it-testment tiegħu tas-salib, rigal personali
ta’ Ġesu lid-dinja – Ġesu jipproklama, juri u jagħti b’mod l-aktar ċar, lil
Marija, Ommu, lil kull wieħed u waħda minn dawk li jaċċettaw li jimxu
wara Ġesu, li huma dixxipli ta’ Ġesu, rappreżentati hemm fil-persuna
tad-dixxiplu l-maħbub, Ġwanni.
Ejjew, mela, kull wieħed u kull waħda minna nafdaw lilna nfusna lil
Marija bħala Omm għażiża tagħna, u bħalma għamel Ġwanni, id-dixxiplu
l-maħbub, nilqgħuha għandna, ndaħħluha f’darna, nuruha ħajjitna.
F’kelma waħda, nżommuha u nonorawha bħala l-omm l-aktar għażiża
u maħbuba tagħna. B’hekk iseħħ fina dik il-maternita’ spiritwali li wara
li Ġesu telagħha s-sema, saret il-ħidma ħerqana tal-Madonna, f’kull post
u kull żmien, sa ma jseħħ għal kollox il-ġemgħa kollha tal-magħżulin
fis-sema.
3.
Il-medjazzjoni jew l-interċessjoni tal-Madonna bħala
l-omm tagħna, kollha ħniena, kollha mħabba u għożża għalina,
uliedha, li wasslitha biex tersaq lejna u tidħol għalina, b’ħafna
modi u suriet, skont it-tiġrib, il-bżonn, id-diffikultajiet jew iċċirkostanzi li aħna l-bnedmin tad-dinja, nkunu fihom.
San Pawl, fl-ittra lil Timotju jgħidilna, “li wieħed hu l-Medjatur bejn
Alla u l-bniedem, il-bniedem Kristu Ġesu li ta lilu nnifsu bħala fidwa
għal kulħadd”.
Il-qawwa tal-medjazzjoni tal-Madonna jiġi mill-fatt, li hi, bħala omm
Ġesu, Alla u Feddej, taqsam miegħu, tieħu sehem, tipparteċipa ma’
Ġesu, fil-ħidma kollha tas-salvazzjoni tad-dinja. Marija, il-qaddejja talMulej, mhux biss hi l-omm li tnissel u trabbi lil Bin il-Bniedem, Ġesu,
imma wkoll hija s-sieħba ġeneruża u tassew singolari ta’ Ġesu, l-Messija
u l-Feddej tal-bnedmin. U billi hija bniedma bħalna (imma mnissla bla
dnub) taf u tħoss sewwa l-bżonnijiet, id-diffikultajiet u t-tbatijiet kollha
tagħna l-bnedmin.
Din il-ħerqa tal-Madonna għall-bnedmin dehret ċar f’ħajjitha, l-ewwel
darba, fit-tieġ ta’ Kana u kompliet tikber fil-grajja kollha tal-Knisja fid-dinja
kollha, f’kull post u f’kull żmien. Il-ġenerazzjonijiet kollha ta’ qabilna,
mill-bidu tal-Knisja sa żminijietna kollha jsejjħulha “Beata-imbierka’ u
ħallewlna sinjali, messaġġi u ġrajjiet li juruna li din kienet l-esperjenza
tagħhom ma’ Ommna Marija.
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Din il-preżenza ta’ Marija, narawh u nħossuha fil-qalb ta’ kull nisrani
li kontinwament isejħilha u jżommha bħala l-Omm għażiża tiegħu – ilfamilji nsara, il-komunitajiet reliġjużi, il-parroċċi ddedikati lilha, knejjes
żgħar u santwarji kbar, li jiġbdu tant folol ta’ nies mid-dinja kollha, li
jmorru jżuruhom u jitolbu fihom...
Din il-preżenza ta’ Marija esperimentajniha u narawha wkoll f’pajjiżna,
f’Malta tagħna. Sa mill-ewwel żminijiet li Missierna San Pawl ġabilna
l-fidi, missirijietna dejjem ħassew l-għożża, l-imħabba u l-ħarsien ta’
din l-Omm t’Alla għalina. Minn dak iż-żmien sallum, l-Omm tagħna
Marija, dejjem uriet il-ħerqa materna tagħha lejna l-Maltin. Kull meta
l-Maltin sejħulha, il-Madonna dejjem daħlet għalina u kienet għalina
fejqan fil-mard, tarka fit-taqbida, kenn fil-periklu, l-omm tassew ħanina
fil-ħtiġijiet kollha tagħna.”
Dun Anġ għalaq dan id-diskors billi qal, “Aħna li nġbarna hawn
illejla, f’isem il-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni, u li qegħdin
nitolbu u nixtiequ li tassew li l-Madonna tkun l-omm ħanina tagħna
u l-għajnuna tagħna f’ħajjitna kollha, ejjew inwegħduha li nżommuha
fl-għola grad ta’ qima li jixirqilha. Nonorawha billi nikkonsagraw lilna
nfusna u kullma għandna lill-Qalb bla tebgħa tagħha u li nintrabtu
magħha bħalma għamlu l-leġjunarji tal-Madonna u bħalhom ngħidulha
spiss minn qalbna, “Jiena kollni tiegħek, sultana u omm tiegħi, u kulma
għandi huwa tiegħek. Ammen.”
QUDDIESA MILL-GRUPP SPERO
Il-Ġimgħa 27 ta’ Mejju 2016 kienet ġurnata oħra speċjali ħafna
fil-Girgenti. Dakinhar ġiet organizzata quddiesa mill-grupp SPERO li
huwa ċentru għall-persuni neqsin mid-dawl immexxi minn Outlook
Coop b’kolloborazzjoni mal-Agenzija Sapport. Qaddes Fr. Raymond
Cassar u dan kollu sar bil-permess ta’ Mons. Arċisqof.

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. Inwegħdtu 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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ADORAZZJONI EWKARISTIKA HIJA MARIJA LI TRESSAQNA LEJN ĠESU

Il-Ħadd 5 ta’ Ġunju 2016, il-Girgenti, reġa kien imbierek bil-preżenza
ta’ Ġesu fl-Ewkaristija. Din il-laqgħa li tmexxiet minn Fr. Ray Toledo bdiet
biċ-ċerimonja tal-qanpiena. It-tokki ħelwin tal-qanpiena sejħu lil dawk
preżenti biex jinġabru fil-ħsieb tagħhom mal-Mulej imma wkoll id-daqq
b’ilsien tagħha faħħar lil Alla u għamel reparazzjoni kontra d-dagħa li
jsir minn tant ilsna ta’ bnedmin.
Imbagħad Fr. Ray qal, “Fil-bidu ser nagħmel talba li hija partikolari
ħafna, talba aktar milli ta’ barka hija talba ta’ skunġrar li qed nitolbu
sabiex il-qawwa ta’ Alla tkompli ssaffi dan il-post ħalli permezz tiegħu
il-Mulej ikompli jitfa’ l-grazzji tiegħu fuqna lkoll.” Imbagħad kompla
jgħid, “U la naddafna l-post issa nistgħu insejħu lill-Marija tkun magħna.
Qed insejjaħlek Marija, biex inti tkun magħna llejla f’dan il-post li huwa
ħafna u ħafna għażiż għalina u waqt li nsellmulek bit-talba tiegħek
nitolbuk biex il-preżenza tiegħek tkun magħna. Sliem għalik Marija...
U għalhekk issa wara li sejjaħna l-preżenza ta’ Marija nistgħu nibdew
l-adorazzjoni tagħna għaliex hija Marija li tressaqna lejn ibnek Ġesu.
Ejjew f’dan il-mument nixtiequ u nixxenqu sabiex Ġesu jkun magħna
f’din l-adorazzjoni li llum sejrin nagħmlu flimkien.
Insejħu lilek ukoll San Mikiel protettur tal-Ewkaristija: San Mikiel
arkanġlu... U qed insejħu b’mod specjali lilkom qaddisin Marjani, insejjaħ
lilek San Lwiġi Marija de Montfort, San Massimiljanu Marija Kolbe, Bejata
Madre Tereża, San Ġwanni Pawlu II, intom qaddisin protetturi tagħna
u intom erwieħ li tlajtu l-Ġenna dan l-aħħar permezz tat-talb tagħna.
Nitolbukom sabiex takkumpanjawna f’dan it-talb, b’mod speċjali f’din ittalba li ser ngħidu, it-talba għażiża tagħna, it-talba sempliċi tar-rużarju.
San Luigi Marija de Montfort jgħid li m’hemmx ringrazzjament aktar
qawwi wara li wieħed jircievi l-Ewkaristija milli jitlob it-talba tar-ruzarju.
Niftakru li kull darba li nitolbu ir-rużarju u ngħidu l-missierna, s-sliema,
qaddisa u glorja, qed ngħidu l-aktar talb sempliċi, profond, imma jiġbor
fih l-istorja tas-salvazzjoni tagħna. Huwa kliem bibbliku, huwa kliem li
nsejħu lil Ġesu u għalhekk kull darba li nsejħu lil Ġesu huwa Hu li jkun
qed jitfa’ l-grazzji Tiegħu. Alla tagħna isma’ t-talb tagħna...
Waqt li qeghdin quddiemek Mulej Ġesu qed nerġgħu inġibu quddiem
għajnejna dak li smajna dalgħodu fil-vanġelu ta’ San Luqa. Inti dħalt
fil-belt ta’ Najm u hemmhekk rajt lil din il-mara tibki , it-tebut ta’ binha,
hi li kienet armla u hu li kien l-uniku iben taghha. U inti rajtha u
tħassartha u ersaqt lejha, missejt it-tebut u lissint dawk il-kliem, “żagħżugħ
qiegħed ngħidlek qum” u ż-żagħżugħ għall-kelma tiegħek alavolja mejjet,
ma setax ma jobdix u qam u ħa l-ħajja u int ippreżentajtu lil ommu.

