u baqgħu sakemm naxruħ fuq is-salib, b'imsiemer kiefra li nifdu lil
idejh u riġlejh. Ibni Ġesu kellu appostolat fid-dinja. U dana veru
minnu kien, għaliex mill-mewt ta' Ibni Ġesu ikkonvertew ħafna nies,
saru ħafna, ħafna qaddisin, imma għad baqa' ħafna u ħafna nies illi ma
jemmnux f'Alla, illi 'l bogħod minn Alla, il bogħod minn dak it-twemmin
li għallem Ibni Ġesu.”
4. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Appostli fuq ilmuntanja Tabor.
F’messaġġ irrekkordjat minn Ġuża fil-11 ta’ Marzu 1990 hija qalet:
F’dak l-evanġelju hekk sabiħ ta’ nhar it-tieni Ħadd tar-Randan, rajna
kif Ġesu ittrasfigura ruħu u ġib ruħu quddiem l-appostli b’daka l-ġmiel
divin u qaddis li kien jistennih fil-glorja tal-Missier Etern, li hija l-Ġenna.
Ittrasfigura ruħu b’dak il-ġmiel sabiħ u qaddis illi l-Missier Etern qallu,
“Għażiż Ibni, jiena fik insib il-għaxqa tiegħi.”
Fl-laqgħa oħra (6.8.95) Ġuża qalet: “illum il-festa, l-aqwa festa li għandu
Kristu, is-Salvatur. Jiena kull filgħodu ngħidha din it-talba: Sinjur Ġesu
Kristu Salvatur tad-dinja salva lill-gżejjer ta’ Malta u Għawdex, lirRussja u lid-dinja kollha, aħna lkoll li nemmnu.
5. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira talmisteru ta’ l-Għid.
F’messaġġ irrekkordjat minn Ġuża f’April 1988 hija qalet” Ħafna
għandna nfaħħruh lill-Mulej, ħafna għandna nkunu devoti ta' l-Ostja
divina, l-Ostja kkonsagrata fl-Ewkaristija. Għandna nroddu ħajr lil Alla
ta' dawn il-grazzji kbar illi tana meta
bagħtilna lil Ibnu Ġesu fiddinja permezz ta' l-Ispirtu s-Santu u tal-Madonna, rigward li Ġesu meta
kien għadu fid-dinja
għamlilna tifkira l-aktar sabiħa u l-aktar
għażiża ta' l-Ewkaristija. Mhux biss għandna nfaħħruha l-Ewkaristija,
imma nersqu lejha għax Hu stess qal: "Min jir`ievi l-Ewkaristija ta'
sikwit jew kuljum, postu għandu jkun fis-sema." Ara naqra x'wegħda
sabiħa u kbira għamlilna Ġesu rigward dawn l-affarijiet, kemm ta' min
ifaħħarha l-Ewkaristija, kemm ta' min imaqdar lil dawk in-nies illi
joħduha kontra l-Ewkaristija, jidgħu bl-Ostja! Kristu qiegħed bil-ġisem
u bid-demm u bir-ruħ u bl-ispirtu ta' Iben Alla fl-Ewkaristija...
Sylvana Spiteri LL.D
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L-ANNIVERSARJU MILL-MEWT
TA’ ĠUŻA MIFSUD
Fl-okkażżjoni tal-erbgħa u għoxrin anniversarju mill-mewt ta’
Ġuża Mifsud, ser tiġi ċelebrata quddiesa għar-ruħha
fil-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi
l-Erbgħa 28 ta’ Ottubru 2020 fis-6.30p.m.

TALBA BL-INTERĊESSJONI
TA' ĠUŻA MIFSUD
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. Ammen. Glorja lill-Missier...

INFORMAZZJONI
RIGWARD LAQGĦAT TA' TALB
Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni javża li minħabba
l-pandemija tal-Covid 19 il-laqgħat ta' talb kull l-ewwel u tielet Ħadd
tax-xahar fil-Girgenti huma sospiżi.
Madankollu dawn il-laqgħat qed isiru fuq il-Facebook page Madonna
tal-Konsagrazzjoni fl-4.00pm. Ara paġna 8.
Nitolbu skont l-intenzjonijiet tagħkom u hafna talb ta' tifħir lil Alla
u lill-Madonna.
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AVVIŻI
1. Il-Ħadd 4 u 18 ta’ Ottubru 2020 fl-4.00p.m. - Facebook

No. 124

Ottubru 2020

ĦARĠA ELETTRONIKA

Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Novembru 2020 fl-4.00pm. - Facebook
Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Diċembru 2020 fl-4.00pm - Facebook
Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Jannar 2021 fl-4.00pm - Facebook
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 ilfuljett 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
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 lisSegretarja 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 bixxbieha tal-Madonna tal-Konsagrazzjoni. Dawn jinkisbu mill-Girgenti jew
inkella mingħand xi membru tal-Kumitat.

Monsinjur A. Buontempo flimkien ma' Ġuża Mifsud

6. Kopji antiki kollha ta’ dan il-fuljett jistgħu jinqraw minn fuq il-website.
7. L-indirizz tal-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni huwa dan
li ġej: www.ourladyofconsecration.org

MILL-MESSAĠĠI TA' ĠUŻA MIFSUD

8. Facebook: Madonna tal Konsagrazzjoni u Youtube: OurLady OfConsecration
u 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.

Best Print - Qrendi
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Fid-daħla tiegħu għas-seba' ktieb mis-sensiela "It-Twaqqif ta' Titlu
Ġdid - Il-Madonna tal-Konsagrazzjoni", Mons. A. Buontempo kien
qal hekk, " Bħalma jaf kulħadd, Ġuża Mifsud hi aktarx analfabeta,
kemmkemm taf tħarbex xi kliem fuq biċċiet ta' karti, kultant fuq il-qoxra
ta' xi pitazz jew fuq il-vojt ta' xi djarju jew kalendarju bejn il-kliem
stampat, fejn kienet tħażżeż xi kliem li tifhmu hi biss. B'danakollu dan
il-ktieb juri b'mod impekkabbli l-intelliġenza straordinarja, li kellha Ġuża
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Mifsud. Minn fejn din l-intelliġenza ta' Ġuża jekk m'hux mis-Sema u
mill-Madonna, li tant kienet tħobb?"
Naraw flimkien x'kienet twasslilna fid-diskorsi tagħha Ġuża Mifsud
b'rabta għax-xhur li ġejjin:

OTTUBRU

Alla Missier, Alla qawwi, Alla mmortali, Ġesu tiegħi, maħfra u ħniena
għall-merti tal-pjagi mqaddsa Tiegħek. Agħmel, Mulej Ġesu, illi dik
il-passjoni u dawk it-tbatijiet illi Int batejt mat-toroq tal-Kalvarju fejn
imbagħad ħajtek ġiet imneħħija fuq salib, ma tkunx għalxejn għal dawn
in-nies... U jien, Ġesu ta' l-Ewkaristija, inħobbok, nadurak, inqimek,
nitolbok bil-qalb biex il-mard li għaddejja minnu f'dan il-wied taddmugħ tad-dinja ma jkunx għalxejn għalija. Noffrihom bl-imħabba
għall-bżonnijiet tal-midinbin, għall-bżonnijiet ta' l-agonizzanti biex
jagħmlu mewta tajba.
Issa ħa nitlob ftit għall-bżonnijiet tal-missjoni. Min għandu l-ġid, min
għandu x'joffri għall-missjoni, joffri. Jiena l-missjoni meta kont aħjar
milli jiena u meta kien ikolli xi sold f'idejja kont noffrihulhom bis-sabar
u bil-qalb u anka issa, tafux!... Għandna nitolbu ħafna għall-bżonnijiet
tal-missjunarji biex ikomplu bil-qalb ixerrdu dak kollu illi Ġesu ġie
fid-dinja għalih, ixerrdu l-evanġelju mqaddes Tiegħu. Jekk jista' jkun
inkomplu nxerrdu dan l-evanġelju ma' l-erba' parti tad-dinja. Għandna
nitolbu ħafna għall-bżonnijiet tal-missjunarji biex Alla jimlihom blimħabba u bil-kuraġġ... ħalli lil dawk li huma 'l bogħod minn Alla jsiru
ħaġa waħda bħall-aħwa, u kulħadd jemmen fil-Ħallieq tagħna, fil-Mulej
tagħna, mbagħad jemmnu f'min fdiena, fi Kristu li fdiena u jrid iwassalna
fil-mergħat ta' dejjem. Meta ngħaddu d-dinja u nkunu fil-grazzja t'Alla
inkunu fil-mergħat ta' dejjem, bħal dawk in-ngħaġ li jkunu qegħdin ġo
art għammiela, jieklu l-ħaxix aħdar u sabiħ u bnin u tajjeb. Aħna ma
għandna xejn fid-dinja isbaħ u akbar minn ruħna... Bit-tajjeb li nagħmlu
nakkwistaw għal ruħna dak il-post fis-sema pajjiżna...

NOVEMBRU

"Naduraw lill-Mulej Alla Missier li jista' kollox, naduraw kif imiss u
kif jixraq lil Ġesu Imħallef tagħna... Ilkoll kemm aħna rridu nidhru
quddiemu waqt li nkunu agunija, kulħadd ikun quddiem dan Ġesu
l-Imħallef tagħna għaliex Ġesu huwa Imħallef ta' kull maħluq, li jagħtih
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dak kollu li jistħoqqlu għal dak li għadda mingħalih matul ħajtu kemm
spiritwali, meta kien jaħseb fis-sema pajjiżu, u kemm jekk ma humiex
affarijiet spiritwali, imma affarijiet li lir-ruħ jagħmluha ħafna kerha
quddiemu...
Imma aħna issa ejja mmorru għal dak il-ħsieb kbir spiritwali, li qegħdin
nistennew it-tieni miġja fid-dinja tal-Mulej Ġesu Imħallef... Ikun glorjuż
dak il-bniedem li meta jarah ġej fuq is-sħab jibda jitbissem. Għandna
naħsbu ħafna fiha dik il-glorja tal-Mulej Ġesu ta' l-Ewkaristija.
Fl-Ewkaristija Ġesu uża ħafna ħniena magħna, uża ħafna atti ta' karita
magħna biex nersqu lejħ bil-fiduċja u bl-imħabba u b'dak kollu li tagħtina
l-enerġija tagħna u miskin hu min jitwarrab minnu fl-Ewkaristija. Issa,
imma, ġej mis-sema pajjiżu u pajjiżna għal min hu ta' rieda tajba, ġej
fuq is-sħab biex jagħmel ġudizzju minna, mill-ħajjin u mill-mejtin... Jien
ngħid għalija m'għandix għalfejn naħseb għal dak iż-żmien għax jiena
l-mewt qegħda fuqi, ikun imbierek, imma nippreparaw u speċjalment
nippreparaw għal dan ix-xahar qaddis u kbir li ġej, ix-xahar ta' Novembru.
Hemm il-festa tal-qaddisin kollha u mbagħad hemm l-għid ta' l-imwiet li
dawn l-erwieħ qegħdin jippurifikaw l-għemil tagħhom, il-ħtijiet tagħhom,
biex imorru fis-sema pajjiżhom. Dawna l-erwieħ kollha rawh lill-Mulej
Ġesu Imħallef biex jagħmel ġustizzja minnhom. Min jaf kemm ħniena
għamel ma' dawn l-erwieħ kemm Hu u kemm l-Omm Tiegħu Marija
minħabba dik id-devozzjoni li kellhom lejn il-Madonna rigward tarrużarju u tal-quddies. Meta kienu ħajjin kienu jmorru għal dak il-quddies
qaddis u sabiħ li bih huma tqaddsu. Min jaf il-Mulej Ġesu meta deher
ta' Mħallef fuqhom dawk l-erwieħ tal-purgatorju, kemm tahom bxajjar
sbieħ ta' dak il-quddies, speċjalment waqt il-konsagrazzjoni tas-saċerdot
li jikkonsagra l-ostji biex imbagħad imorru jitqarbnu. Min jaf kemm
kienu jirċevuh eżatt lil Ġesu ta' l-Ewkaristija! U għalhekk dan ix-xahar
ta' Novembru huwa xahar imbierek, għaliex huwa ix-xahar tal-qaddisin
kollha u x-xahar ta' l-għid ta' l-imwiet. Dan ix-xahar huwa imbierek
għall-erwieħ għax kulħadd jitlob għall-erwieħ tal-purgatorju...

DIĊEMBRU

Issa nkomplu ngħidu ftit fuq l-imħabba li wera lejna l-kbir Alla Missier.
Imma meta kien fis-sema il-maħbub Ġesu, it-twajjeb Ġesu ra lill-Missier
Etern ftit inkwetat għaliex ix-xitan kien qiegħed jaħdem b'ħafna maliżja,
meta taħt forma ta' serpent mar jittanta lil Eva u qalilha: "Kul minn dik
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is-siġra," u kielet hi u tat lil Adam. Imbagħad waqgħu ħafna diżastri
koroh fuqha għaliex deher il-Missier Etern u qalilha: "Għaliex inti qegħda
tinsatar bil-weraq tas-siġar?" Qaltlu: "Għax għarwiena." Qalilha: "Mela
kilt mis-siġra?" Qaltlu: "Iva, għax ġagħalni s-serp niekol mis-siġra."
Qalilha: "Mela issa biex iġġib lil uliedek fid-dinja trid tbati ħafna u biex
tgħix, ir-raba m'iniex ħa nħallihulek ġenna fl-art imma ħa jsir mogħxa,
u tridu tbatu ħafna."
Imbagħad, fis-sema Ġesu, Iben il-Missier Etern, qallu: "Missier, Missier,
ħa mmur jiena fid-dinja u nirranġa s-sitwazzjoni." U hekk għamel.
Ix-xahar li ngħidulu tal-Milied, ix-xahar ta' Dicembru, huwa x-xahar
tal-kbira ħniena t'Alla u tal-maħbub Mulej Ġesu, ta' meta ir-Reġina
sidtna Marija ġabitu fid-dinja... Ix-xahar ta' Diċembru huwa x-xahar
tal-ħniena infinita tal-Missier Etern li batilna lil Ibnu feddej, setgħan u
kbir fid-dinja... Hija ġrajja ta' mħabba, ġrajja ta' paċi illi Ġesu ġie fiddinja u ħa x-xbiha tagħna, permezz ta' tarbija. Il-Mulej Ġesu f' kollox
għamel li jkun sura ta' bniedem. Qabel il-sura tal-bniedem, imma,
hemm il-Persuna divina ta' Alla, għaliex il-Mulej Ġesu kien Iben ilkbir Alla. Għalhekk għandna ħafna għalfejn ngħidu: "Ikun imbierek
Alla ta' Missirijietna, ta' min ifaħħru u jgħollih fuq kollox għal dejjem.
Ikun imbierek l-isem t'Alla, ikun imbierek Alla ta' missirijietna illi ħarstu
tasal sal-qiegħ ta' l-infern, ta' min ifaħħru u jgħollih fuq kollox għal
dejjem. Ikun imbierek l-isem setgħani tal-kbir Alla, għaliex ħarstu tasal
sa l-abbissi fondi tal-baħar, sa kullimkien. Alla jarana, Alla jismagħna,
Alla jaf bina, Alla jekk inkunu fil-grazzja Tieghu, ikun jaf li aħna filgrazzja Tiegħu u jekk ma nkunux fil-grazzja Tiegħu ikun jaf li ma aħniex
fil-grazzja Tiegħu.
Nitolbu ħafna lil Alla biex ikollu ħniena minna hu, u għalhekk bil-qalb
nitolbu lill-kbir Alla Missier u setgħani u ta' ħniena l-aktar kbira,
u
ngħidulu: "It-tifħir nagħtuk Mulejja, Alla u sidna nistqarruk, O Missier li
int minn dejjem kemm hemm ħlejjaq ġieħ jagħtuk. Jagħtuk ġieħ l-anġli
tas-sema, is-smewwiet u l-qawwa tagħhom, kerubini u serafini ta' sikwit
iberkuk magħhom." ...Nirriflettu ftit fuq dak il-kobor immens u bla
qjies tat-twelid ta' Ġesu Bambin fil-ġranet sbieħ tax-xahar ta' Diċembru,
jew kif ngħidulu x-xahar tal-Milied. Napprezzawha ħafna din it-tarbija
divina illi ġiet fid-dinja biex iġġib il-paċi, ġiet fid-dinja biex tbati, biex
issofri, biex ibati mat-toroq tal-Kalvarju, biex neħħewlu ħajtu fuq għuda
tas-salib u offra ruħu kollu kemm huwa lill-Missier Etern għall-maħfra
tad-dnubiet tagħna.
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MEDITAZZJONI MINN ĠUŻA MIFSUD
MISTERI TAD-DAWL
Fil-fuljetti ta' Ottubru tas-snin li għaddew, ġew ippubblikati ilmeditazzjonijiet li jinqraw waqt li jkun qed jingħad ir-rużarju fix-xhur
ta' Mejju u ta' Ottubru meta l-laqgħa ta' talb fil-Girgenti tieħu xejra
ta' katina tar-rużarju. Dawn il-meditazzjonijiet huma mittieħda minn
messaġġi li kienet twassal Ġuża Mifsud. F'din il-ħarġa qed inġibu l-aħħar
sett ta' meditazzjonijiet li jirrigwardjaw il-misteri tad-dawl.
1. Meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-Xmara Gordan
Ftit qabel il-laqgħa ta’ Novembru 1993, fuq programm televiżiv kien
intqal li l-magħmudija hija parti mill-kultura ta’ pajjiż. Kien għalhekk
li Ġuża qalet, “Ara naqra f’hiex waqgħet Malta tafux... Min mhux
mgħammed u minn hu mgħammed xorta waħda
għandu dritt illi
jidħol fil-glorja tas-sema pajjiżna, eżatt għala le. Imma għandna nitolbu
għal dawk li ma jemmnux biex jekk Alla jrid jiġu fit-twemmin tagħna.
Imma meta s-Sinjur tagħna Ġesu Krsitu kiber u mar jitgħammed fixxmara Ġordan dana fuqu deher it-Tielet Persuna tas-Santissima Trinita
u l-Mulej Alla qal, “Dan hu Ibni illi Jiena fih insib il-għaxqa Tiegħi.”
U Kristu stess qalilhom, “morru u għammdu fl-isem tal-Missier u ta’
l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu.”
2. Meta Sidna Ġesu Kristu wera min hu fit-tieġ ta’ Kana
Fil-laqgħa tas-17 ta’ Marzu 1996, Ġuża qalet: Imbagħad fit- tieġ ta'
Kana Ġesu għamel dak il-miraklu hekk kbir ta' l-inbid. Dan Hu għamlu
wara li l-għażiża ommna Marija qaltlu xi kelma, u Ġesu bl-imħabba
Tiegħu kollha u bir-rispett qalilha: 'Mara,
għadha ma waslitx issiegħa Tieghi.' Imma dak li qaltlu l-Madonna Hu talab għalih lill-Missier
Etern u għamel kollox. Kemm għamel għall-imħabba tagħna l-Mulej
Ġesu ta' l-Ewkaristija flimkien mal-Madonna meta kien fid-dinja.
3. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-Saltna ta’ Alla u sejjaħ għallindiema.
F’messaġġ irrekkordjat minn Ġuża fis-snin tmenin hija qalet li l-Madonna
qaltilha: Bħalma qal Ġesu fid-dar ta' Pilatu: “is-saltna Tiegħi mhix f'din
l-art, is-Saltna Tiegħi hi fil-Belt ta' Missieri, fil-belt imqaddsa t'Alla”,
imma tant l-għedewwa ta' Kristu huma nfami li dan ma emmnuhx
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Mifsud. Minn fejn din l-intelliġenza ta' Ġuża jekk m'hux mis-Sema u
mill-Madonna, li tant kienet tħobb?"
Naraw flimkien x'kienet twasslilna fid-diskorsi tagħha Ġuża Mifsud
b'rabta għax-xhur li ġejjin:

OTTUBRU

Alla Missier, Alla qawwi, Alla mmortali, Ġesu tiegħi, maħfra u ħniena
għall-merti tal-pjagi mqaddsa Tiegħek. Agħmel, Mulej Ġesu, illi dik
il-passjoni u dawk it-tbatijiet illi Int batejt mat-toroq tal-Kalvarju fejn
imbagħad ħajtek ġiet imneħħija fuq salib, ma tkunx għalxejn għal dawn
in-nies... U jien, Ġesu ta' l-Ewkaristija, inħobbok, nadurak, inqimek,
nitolbok bil-qalb biex il-mard li għaddejja minnu f'dan il-wied taddmugħ tad-dinja ma jkunx għalxejn għalija. Noffrihom bl-imħabba
għall-bżonnijiet tal-midinbin, għall-bżonnijiet ta' l-agonizzanti biex
jagħmlu mewta tajba.
Issa ħa nitlob ftit għall-bżonnijiet tal-missjoni. Min għandu l-ġid, min
għandu x'joffri għall-missjoni, joffri. Jiena l-missjoni meta kont aħjar
milli jiena u meta kien ikolli xi sold f'idejja kont noffrihulhom bis-sabar
u bil-qalb u anka issa, tafux!... Għandna nitolbu ħafna għall-bżonnijiet
tal-missjunarji biex ikomplu bil-qalb ixerrdu dak kollu illi Ġesu ġie
fid-dinja għalih, ixerrdu l-evanġelju mqaddes Tiegħu. Jekk jista' jkun
inkomplu nxerrdu dan l-evanġelju ma' l-erba' parti tad-dinja. Għandna
nitolbu ħafna għall-bżonnijiet tal-missjunarji biex Alla jimlihom blimħabba u bil-kuraġġ... ħalli lil dawk li huma 'l bogħod minn Alla jsiru
ħaġa waħda bħall-aħwa, u kulħadd jemmen fil-Ħallieq tagħna, fil-Mulej
tagħna, mbagħad jemmnu f'min fdiena, fi Kristu li fdiena u jrid iwassalna
fil-mergħat ta' dejjem. Meta ngħaddu d-dinja u nkunu fil-grazzja t'Alla
inkunu fil-mergħat ta' dejjem, bħal dawk in-ngħaġ li jkunu qegħdin ġo
art għammiela, jieklu l-ħaxix aħdar u sabiħ u bnin u tajjeb. Aħna ma
għandna xejn fid-dinja isbaħ u akbar minn ruħna... Bit-tajjeb li nagħmlu
nakkwistaw għal ruħna dak il-post fis-sema pajjiżna...

NOVEMBRU

"Naduraw lill-Mulej Alla Missier li jista' kollox, naduraw kif imiss u
kif jixraq lil Ġesu Imħallef tagħna... Ilkoll kemm aħna rridu nidhru
quddiemu waqt li nkunu agunija, kulħadd ikun quddiem dan Ġesu
l-Imħallef tagħna għaliex Ġesu huwa Imħallef ta' kull maħluq, li jagħtih
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dak kollu li jistħoqqlu għal dak li għadda mingħalih matul ħajtu kemm
spiritwali, meta kien jaħseb fis-sema pajjiżu, u kemm jekk ma humiex
affarijiet spiritwali, imma affarijiet li lir-ruħ jagħmluha ħafna kerha
quddiemu...
Imma aħna issa ejja mmorru għal dak il-ħsieb kbir spiritwali, li qegħdin
nistennew it-tieni miġja fid-dinja tal-Mulej Ġesu Imħallef... Ikun glorjuż
dak il-bniedem li meta jarah ġej fuq is-sħab jibda jitbissem. Għandna
naħsbu ħafna fiha dik il-glorja tal-Mulej Ġesu ta' l-Ewkaristija.
Fl-Ewkaristija Ġesu uża ħafna ħniena magħna, uża ħafna atti ta' karita
magħna biex nersqu lejħ bil-fiduċja u bl-imħabba u b'dak kollu li tagħtina
l-enerġija tagħna u miskin hu min jitwarrab minnu fl-Ewkaristija. Issa,
imma, ġej mis-sema pajjiżu u pajjiżna għal min hu ta' rieda tajba, ġej
fuq is-sħab biex jagħmel ġudizzju minna, mill-ħajjin u mill-mejtin... Jien
ngħid għalija m'għandix għalfejn naħseb għal dak iż-żmien għax jiena
l-mewt qegħda fuqi, ikun imbierek, imma nippreparaw u speċjalment
nippreparaw għal dan ix-xahar qaddis u kbir li ġej, ix-xahar ta' Novembru.
Hemm il-festa tal-qaddisin kollha u mbagħad hemm l-għid ta' l-imwiet li
dawn l-erwieħ qegħdin jippurifikaw l-għemil tagħhom, il-ħtijiet tagħhom,
biex imorru fis-sema pajjiżhom. Dawna l-erwieħ kollha rawh lill-Mulej
Ġesu Imħallef biex jagħmel ġustizzja minnhom. Min jaf kemm ħniena
għamel ma' dawn l-erwieħ kemm Hu u kemm l-Omm Tiegħu Marija
minħabba dik id-devozzjoni li kellhom lejn il-Madonna rigward tarrużarju u tal-quddies. Meta kienu ħajjin kienu jmorru għal dak il-quddies
qaddis u sabiħ li bih huma tqaddsu. Min jaf il-Mulej Ġesu meta deher
ta' Mħallef fuqhom dawk l-erwieħ tal-purgatorju, kemm tahom bxajjar
sbieħ ta' dak il-quddies, speċjalment waqt il-konsagrazzjoni tas-saċerdot
li jikkonsagra l-ostji biex imbagħad imorru jitqarbnu. Min jaf kemm
kienu jirċevuh eżatt lil Ġesu ta' l-Ewkaristija! U għalhekk dan ix-xahar
ta' Novembru huwa xahar imbierek, għaliex huwa ix-xahar tal-qaddisin
kollha u x-xahar ta' l-għid ta' l-imwiet. Dan ix-xahar huwa imbierek
għall-erwieħ għax kulħadd jitlob għall-erwieħ tal-purgatorju...

DIĊEMBRU

Issa nkomplu ngħidu ftit fuq l-imħabba li wera lejna l-kbir Alla Missier.
Imma meta kien fis-sema il-maħbub Ġesu, it-twajjeb Ġesu ra lill-Missier
Etern ftit inkwetat għaliex ix-xitan kien qiegħed jaħdem b'ħafna maliżja,
meta taħt forma ta' serpent mar jittanta lil Eva u qalilha: "Kul minn dik
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is-siġra," u kielet hi u tat lil Adam. Imbagħad waqgħu ħafna diżastri
koroh fuqha għaliex deher il-Missier Etern u qalilha: "Għaliex inti qegħda
tinsatar bil-weraq tas-siġar?" Qaltlu: "Għax għarwiena." Qalilha: "Mela
kilt mis-siġra?" Qaltlu: "Iva, għax ġagħalni s-serp niekol mis-siġra."
Qalilha: "Mela issa biex iġġib lil uliedek fid-dinja trid tbati ħafna u biex
tgħix, ir-raba m'iniex ħa nħallihulek ġenna fl-art imma ħa jsir mogħxa,
u tridu tbatu ħafna."
Imbagħad, fis-sema Ġesu, Iben il-Missier Etern, qallu: "Missier, Missier,
ħa mmur jiena fid-dinja u nirranġa s-sitwazzjoni." U hekk għamel.
Ix-xahar li ngħidulu tal-Milied, ix-xahar ta' Dicembru, huwa x-xahar
tal-kbira ħniena t'Alla u tal-maħbub Mulej Ġesu, ta' meta ir-Reġina
sidtna Marija ġabitu fid-dinja... Ix-xahar ta' Diċembru huwa x-xahar
tal-ħniena infinita tal-Missier Etern li batilna lil Ibnu feddej, setgħan u
kbir fid-dinja... Hija ġrajja ta' mħabba, ġrajja ta' paċi illi Ġesu ġie fiddinja u ħa x-xbiha tagħna, permezz ta' tarbija. Il-Mulej Ġesu f' kollox
għamel li jkun sura ta' bniedem. Qabel il-sura tal-bniedem, imma,
hemm il-Persuna divina ta' Alla, għaliex il-Mulej Ġesu kien Iben ilkbir Alla. Għalhekk għandna ħafna għalfejn ngħidu: "Ikun imbierek
Alla ta' Missirijietna, ta' min ifaħħru u jgħollih fuq kollox għal dejjem.
Ikun imbierek l-isem t'Alla, ikun imbierek Alla ta' missirijietna illi ħarstu
tasal sal-qiegħ ta' l-infern, ta' min ifaħħru u jgħollih fuq kollox għal
dejjem. Ikun imbierek l-isem setgħani tal-kbir Alla, għaliex ħarstu tasal
sa l-abbissi fondi tal-baħar, sa kullimkien. Alla jarana, Alla jismagħna,
Alla jaf bina, Alla jekk inkunu fil-grazzja Tieghu, ikun jaf li aħna filgrazzja Tiegħu u jekk ma nkunux fil-grazzja Tiegħu ikun jaf li ma aħniex
fil-grazzja Tiegħu.
Nitolbu ħafna lil Alla biex ikollu ħniena minna hu, u għalhekk bil-qalb
nitolbu lill-kbir Alla Missier u setgħani u ta' ħniena l-aktar kbira,
u
ngħidulu: "It-tifħir nagħtuk Mulejja, Alla u sidna nistqarruk, O Missier li
int minn dejjem kemm hemm ħlejjaq ġieħ jagħtuk. Jagħtuk ġieħ l-anġli
tas-sema, is-smewwiet u l-qawwa tagħhom, kerubini u serafini ta' sikwit
iberkuk magħhom." ...Nirriflettu ftit fuq dak il-kobor immens u bla
qjies tat-twelid ta' Ġesu Bambin fil-ġranet sbieħ tax-xahar ta' Diċembru,
jew kif ngħidulu x-xahar tal-Milied. Napprezzawha ħafna din it-tarbija
divina illi ġiet fid-dinja biex iġġib il-paċi, ġiet fid-dinja biex tbati, biex
issofri, biex ibati mat-toroq tal-Kalvarju, biex neħħewlu ħajtu fuq għuda
tas-salib u offra ruħu kollu kemm huwa lill-Missier Etern għall-maħfra
tad-dnubiet tagħna.
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MEDITAZZJONI MINN ĠUŻA MIFSUD
MISTERI TAD-DAWL
Fil-fuljetti ta' Ottubru tas-snin li għaddew, ġew ippubblikati ilmeditazzjonijiet li jinqraw waqt li jkun qed jingħad ir-rużarju fix-xhur
ta' Mejju u ta' Ottubru meta l-laqgħa ta' talb fil-Girgenti tieħu xejra
ta' katina tar-rużarju. Dawn il-meditazzjonijiet huma mittieħda minn
messaġġi li kienet twassal Ġuża Mifsud. F'din il-ħarġa qed inġibu l-aħħar
sett ta' meditazzjonijiet li jirrigwardjaw il-misteri tad-dawl.
1. Meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-Xmara Gordan
Ftit qabel il-laqgħa ta’ Novembru 1993, fuq programm televiżiv kien
intqal li l-magħmudija hija parti mill-kultura ta’ pajjiż. Kien għalhekk
li Ġuża qalet, “Ara naqra f’hiex waqgħet Malta tafux... Min mhux
mgħammed u minn hu mgħammed xorta waħda
għandu dritt illi
jidħol fil-glorja tas-sema pajjiżna, eżatt għala le. Imma għandna nitolbu
għal dawk li ma jemmnux biex jekk Alla jrid jiġu fit-twemmin tagħna.
Imma meta s-Sinjur tagħna Ġesu Krsitu kiber u mar jitgħammed fixxmara Ġordan dana fuqu deher it-Tielet Persuna tas-Santissima Trinita
u l-Mulej Alla qal, “Dan hu Ibni illi Jiena fih insib il-għaxqa Tiegħi.”
U Kristu stess qalilhom, “morru u għammdu fl-isem tal-Missier u ta’
l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu.”
2. Meta Sidna Ġesu Kristu wera min hu fit-tieġ ta’ Kana
Fil-laqgħa tas-17 ta’ Marzu 1996, Ġuża qalet: Imbagħad fit- tieġ ta'
Kana Ġesu għamel dak il-miraklu hekk kbir ta' l-inbid. Dan Hu għamlu
wara li l-għażiża ommna Marija qaltlu xi kelma, u Ġesu bl-imħabba
Tiegħu kollha u bir-rispett qalilha: 'Mara,
għadha ma waslitx issiegħa Tieghi.' Imma dak li qaltlu l-Madonna Hu talab għalih lill-Missier
Etern u għamel kollox. Kemm għamel għall-imħabba tagħna l-Mulej
Ġesu ta' l-Ewkaristija flimkien mal-Madonna meta kien fid-dinja.
3. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-Saltna ta’ Alla u sejjaħ għallindiema.
F’messaġġ irrekkordjat minn Ġuża fis-snin tmenin hija qalet li l-Madonna
qaltilha: Bħalma qal Ġesu fid-dar ta' Pilatu: “is-saltna Tiegħi mhix f'din
l-art, is-Saltna Tiegħi hi fil-Belt ta' Missieri, fil-belt imqaddsa t'Alla”,
imma tant l-għedewwa ta' Kristu huma nfami li dan ma emmnuhx

u baqgħu sakemm naxruħ fuq is-salib, b'imsiemer kiefra li nifdu lil
idejh u riġlejh. Ibni Ġesu kellu appostolat fid-dinja. U dana veru
minnu kien, għaliex mill-mewt ta' Ibni Ġesu ikkonvertew ħafna nies,
saru ħafna, ħafna qaddisin, imma għad baqa' ħafna u ħafna nies illi ma
jemmnux f'Alla, illi 'l bogħod minn Alla, il bogħod minn dak it-twemmin
li għallem Ibni Ġesu.”
4. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Appostli fuq ilmuntanja Tabor.
F’messaġġ irrekkordjat minn Ġuża fil-11 ta’ Marzu 1990 hija qalet:
F’dak l-evanġelju hekk sabiħ ta’ nhar it-tieni Ħadd tar-Randan, rajna
kif Ġesu ittrasfigura ruħu u ġib ruħu quddiem l-appostli b’daka l-ġmiel
divin u qaddis li kien jistennih fil-glorja tal-Missier Etern, li hija l-Ġenna.
Ittrasfigura ruħu b’dak il-ġmiel sabiħ u qaddis illi l-Missier Etern qallu,
“Għażiż Ibni, jiena fik insib il-għaxqa tiegħi.”
Fl-laqgħa oħra (6.8.95) Ġuża qalet: “illum il-festa, l-aqwa festa li għandu
Kristu, is-Salvatur. Jiena kull filgħodu ngħidha din it-talba: Sinjur Ġesu
Kristu Salvatur tad-dinja salva lill-gżejjer ta’ Malta u Għawdex, lirRussja u lid-dinja kollha, aħna lkoll li nemmnu.
5. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira talmisteru ta’ l-Għid.
F’messaġġ irrekkordjat minn Ġuża f’April 1988 hija qalet” Ħafna
għandna nfaħħruh lill-Mulej, ħafna għandna nkunu devoti ta' l-Ostja
divina, l-Ostja kkonsagrata fl-Ewkaristija. Għandna nroddu ħajr lil Alla
ta' dawn il-grazzji kbar illi tana meta
bagħtilna lil Ibnu Ġesu fiddinja permezz ta' l-Ispirtu s-Santu u tal-Madonna, rigward li Ġesu meta
kien għadu fid-dinja
għamlilna tifkira l-aktar sabiħa u l-aktar
għażiża ta' l-Ewkaristija. Mhux biss għandna nfaħħruha l-Ewkaristija,
imma nersqu lejha għax Hu stess qal: "Min jir`ievi l-Ewkaristija ta'
sikwit jew kuljum, postu għandu jkun fis-sema." Ara naqra x'wegħda
sabiħa u kbira għamlilna Ġesu rigward dawn l-affarijiet, kemm ta' min
ifaħħarha l-Ewkaristija, kemm ta' min imaqdar lil dawk in-nies illi
joħduha kontra l-Ewkaristija, jidgħu bl-Ostja! Kristu qiegħed bil-ġisem
u bid-demm u bir-ruħ u bl-ispirtu ta' Iben Alla fl-Ewkaristija...
Sylvana Spiteri LL.D
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L-ANNIVERSARJU MILL-MEWT
TA’ ĠUŻA MIFSUD
Fl-okkażżjoni tal-erbgħa u għoxrin anniversarju mill-mewt ta’
Ġuża Mifsud, ser tiġi ċelebrata quddiesa għar-ruħha
fil-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi
l-Erbgħa 28 ta’ Ottubru 2020 fis-6.30p.m.

TALBA BL-INTERĊESSJONI
TA' ĠUŻA MIFSUD
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. Ammen. Glorja lill-Missier...

INFORMAZZJONI
RIGWARD LAQGĦAT TA' TALB
Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni javża li minħabba
l-pandemija tal-Covid 19 il-laqgħat ta' talb kull l-ewwel u tielet Ħadd
tax-xahar fil-Girgenti huma sospiżi.
Madankollu dawn il-laqgħat qed isiru fuq il-Facebook page Madonna
tal-Konsagrazzjoni fl-4.00pm. Ara paġna 8.
Nitolbu skont l-intenzjonijiet tagħkom u hafna talb ta' tifħir lil Alla
u lill-Madonna.
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AVVIŻI
1. Il-Ħadd 4 u 18 ta’ Ottubru 2020 fil-5.00p.m.

No. 124

Ottubru 2020

ĦARĠA ELETTRONIKA

Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Novembru 2020 fit-3.30pm.
Il-Ħadd 6 u 20 ta’ Diċembru 2020 fit-3.00pm
Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Jannar 2021 fit-3.00pm
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 ilfuljett 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
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 lisSegretarja 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 bixxbieha tal-Madonna tal-Konsagrazzjoni. Dawn jinkisbu mill-Girgenti jew
inkella mingħand xi membru tal-Kumitat.

Monsinjur A. Buontempo flimkien ma' Ġuża Mifsud

6. Kopji antiki kollha ta’ dan il-fuljett jistgħu jinqraw minn fuq il-website.
7. L-indirizz tal-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni huwa dan
li ġej: www.ourladyofconsecration.org

MILL-MESSAĠĠI TA' ĠUŻA MIFSUD

8. Facebook: Madonna tal Konsagrazzjoni u Youtube: OurLady OfConsecration
u 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.

Best Print - Qrendi

LEĦEN IL-GIRGENTI – Paġna 6

Fid-daħla tiegħu għas-seba' ktieb mis-sensiela "It-Twaqqif ta' Titlu
Ġdid - Il-Madonna tal-Konsagrazzjoni", Mons. A. Buontempo kien
qal hekk, " Bħalma jaf kulħadd, Ġuża Mifsud hi aktarx analfabeta,
kemmkemm taf tħarbex xi kliem fuq biċċiet ta' karti, kultant fuq il-qoxra
ta' xi pitazz jew fuq il-vojt ta' xi djarju jew kalendarju bejn il-kliem
stampat, fejn kienet tħażżeż xi kliem li tifhmu hi biss. B'danakollu dan
il-ktieb juri b'mod impekkabbli l-intelliġenza straordinarja, li kellha Ġuża

