ta’ Alla u tal-Madonna. Iżda fl-aħħar ta’ kull laqgħa tal-Kumitat, Ġuża
dejjem kienet tkun qisha dik l-omm li tieħu ħsieb uliedha u dejjem konna
nispiċċaw nieklu xi ħaġa tal-ħelu (wafer jew sponge) u nixorbu xi naqra
juice (safari) li hi tant b’għożża kienet tkun ħejjiet biex jitqassam lil
kulħadd.
META MIETET ĠUŻA
Meta Ġuża mietet f’Ottubru 1996, ma ridtx nemmen. Xtaqt li kont
ħdejha f’dak il-mument qaddis. Tant bdejt nibki x’ħin waslitli l-aħbar u
dak il-ħin stess tlaqt mid-dar u mort id-dar tagħha, s-Siġġiewi. Wiċċha
kien għadu wiċċ sabiħ.
Meta l-għada t-tebut ittieħed fil-Kappella ta’ San Ġwann li hemm
fil-pjazza tas-Siġġiewi, jiena qattajt ħafna ħin hemmhekk. Ġew ħafna
u ħafna nies jarawha u kulħadd jgħid kemm kienet mara sewwa, kemm
kienet mara qaddisa, kemm kienet tqatta ħin titlob. Kellha funeral sabiħ
ħafna, il-knisja kienet ippakkjata, kien hemm ħafna saċerdoti u nies minn
kullimkien. Kien ikkonċelebra Mons. Carmelo Xuereb li qabel kien ilVigarju Ġenerali. Anke fl-Aħbarijiet tal-PBS kienu ġabu biċċa mill-funeral.
Id-devozzjoni u r-rispett tiegħi lejn Ġuża għadhom miegħi sallum. Għandi
ritratt tiegħi magħha poġġejtu fejn is-sodda u spiss ngħidilha, “Itlob
għalina Ġuż”.
Għadni wkoll nagħti s-sehem tiegħi fil-Kumitat, nattendi l-laqgħat ta’
talb il-Girgenti, nattendi l-quddiesa li ssir ta’ kull sena fl-anniversarju talmewt tagħha fil-Parroċċa tas-Siġġiewi, inżur il-qabar tagħha u noħdilha
l-fjuri u anka kont xhud tal-ħajja qaddisa tagħha waqt il-programm
Bijografiji.
B’wiċċi minn quddiem nista’ ngħid li Ġuża kienet imżejna b’ħafna doni
u virtujiet, imma għalija l-imħabba tagħha lejn Alla, il-ħidma tagħha favur
il-verità, u l-karità li kellha lejn il-proxxmu kienu jispikkaw."
Grazzi Fred. Illum qiegħed tgawdi lil Alla li tant kont tħobb. Żgur li
tilqek sibt lil Verġni Marija kif ukoll lil Ġuża Mifsud li inti tant kont għint
f'ħajjitha. Insellimlek u filwaqt li nitlob li l-Mulej jagħtik il-mistrieħ ta'
dejjem, nitlob ukoll għall-għażiża martek Silvia u l-qraba tiegħek kollha.
Dr. Sylvana Spiteri
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INSELLMU WKOLL IL-MEMORJA TA'
ŻAREN BORG MIŻ-ŻURRIEQ
Mhux l-ewwel darba li ltqajt
ma' Żaren u l-mara tiegħu Tessie
l-Girgenti. Kien iħobb imidd
idejh u jibdel xi ħġieġa miksura,
jirranġa xi fanal.
L-aħħar xewqa tiegħu kienet li
jibdel il-kaxxa tax-xemgħa li
hemm ħdejn l-istatwa ta' San
Ġużepp.
Filfatt il-kaxxa ħelisha u kellu
ħsieb li jitla jwaħħalha imma
ftit siegħat qabel għamel dan,
eżattament fil-5 ta' Settembru
2020, il-Mulej sejjaħħlu għal
ħajja ta' dejjem.
Il-familja tiegħu, iżda, xorta
telgħu lejliet il-funeral tiegħu
iwaħħlu l-kaxxa u jaqtgħulu
xewqtu.
Grazzi lil Żaren u l-familja
tiegħu.
Il-Mulej jagħtih ilmistrieħ ta' dejjem....

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 blinterċessjoni tagħha u ta’ Ommi Marija Santissima, taqlagħli din ilgrazzja li tant nixtieq. Amen. Glorja lill-Missier...
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AVVIŻI
1. Il-Ħadd 3 u 17 ta’ Jannar 2021 fl-4.00p.m. - Facebook

No. 125

Jannar 2021

ĦARĠA ELETTRONIKA

Il-Ħadd 7 u 21 ta’ Frar 2021 fl-4.00p.m. - Facebook
Il-Ħadd 7 u 21 ta’ Marzu 2021 fl-4.00p.m. - Facebook
Il-Ħadd 4 u 18 ta’ April 2021 fl-4.00p.m. - 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 Azzopardi, 6, Sqaq Nru. 2,
Triq il-Kbira, Siġġiewi, SGW 1320 jew email fuq ourladyofconsecration@
gmail.com.

4. Min hu nteressat li jkun jaf aktar dwar il-ġrajjiet tal-Girgenti infakkrukom
li matul is-snin ġew ippubblikati seba’ kotba bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż
kif ukoll brochure b’informazzjoni ġenerali dwar Ġuża u l-Girgenti. Dawn
il-kotba u l-brochure jistgħu jinkisbu jew mill-Girgenti jew billi tiktbu lisSegretarja fl-indirizz hawn fuq imsemmi.

Alfred Micallef (1947-2020) ex-Membru tal-Kumitat

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.

(Aqraw fuq ġewwa x'iddikjara Alfred dwar Ġuża Mifsud)

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.

Best Print - Qrendi
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Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni
jixtieq iwassal l-isbaħ xewqat tiegħu
għas-sena 2021
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
Naraw x'qal dwarha Fredu Micallef
Alfred Micallef jew kif kulħadd kien jafu bħala Freddie ta' ĦażŻabbar, ħalliena fit-30 ta' Novembru 2020. Lil Freddie kien ilni
nafu għal snin twal, aktar minn tletin sena, dejjem iħabbrek biex
ikabbar id-devozzjoni lejn il-Madonna. Ghalkemm dawn l-aħħar
snin ma kienx għadu membru tal-Kumitat għaliex saħħtu ma kinitx
tippermetti, imma moħħu dejjem baqa hemm. Kien iċempilli biex
jara kif inhuma sejrin l-affarijiet, biex nagħmel il-ward lill-Madonna
fil-'festa' ta' Mejju, fuq il-qabar ta' Ġuża fl-anniversarju tagħha
f'Ottubru.... Baqa sal-aħħar marbut mal-Madonna, ma' Ġuża u
mal-Girgenti, dejjem jittama li jerġa jibda jitla' għal-laqgħat.
Ftit snin ilu kont żort lil Freddie u lil martu Silvia d-dar tagħhom
sabiex nieħu stqarrija mingħandu dwar dak li jiftakar fuq Ġuża u
l-kwalitajiet qaddisa tagħha. Tant kien konvint minn dak li qalli li
ħalfu b'ġurament. Naqraw x'kellu xi jgħid ħuwna fi Kristu Freddie
rigward il-fundatriċi Ġuża Mifsud:
MILL-EWWEL IMPRESSJONATNI
"Għand Ġuża kont mort l-ewwel darba flimkien mal-ħabib tiegħi Lorry
fis-snin tmenin. Dakinhar ma kellna ebda appuntament imma ħabbatna u
fetħitilna hi stess. Malli rajt lil Ġuża mill-ewwel impressjonatni, imma
x’ħin smajtha titlob, titkellem bi ħlewwa, mingħajr ċerimonji u rajt issempliċità u l-umiltà tagħha, nista’ ngħid li nġibt lejha bi kbir. Konna
tlabna flimkien u niftakar li dak in-nhar ġismi kien qam xewk xewk. Tant
ħriġna mid-dar tagħha impressjonati bi kliemha u bil-karattru tagħha li
bqajna mmorru għandha ta’ spiss u hi bdiet tħeġġiġna biex inkunu aktar
devoti tal-Madonna u biex naħdmu ħalli d-devozzjoni lejn il-Madonna
tkompli tikber.
Kienet timmeraviljani x’ħin nismagħha titlob u anka meta kont
nismagħha tindirizza lil kulħadd bħala għeżież ħuti fi Kristu. Wiċċha
dejjem kien sabiħ, dejjem kien ikun mixgħul bi tbissima, imma nista’
ngħid li waqt it-talb wiċċha kien ikompli jisbieħ aktar. Qatt ma naf li ħriġt
mid-dar tagħha mingħajr ma għidna talba, saħansitra anka meta ċemplitli
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konna ngħidu tliet Ave Marijiet lill-Madonna flimkien u mbagħad taqta’.
INFAĦĦREK MULEJ GĦAX MA HAWN BĦALEK
Qatt ma kienet tixba’ tfaħħar lil Alla, lil Ġesu fl-Ewkaristija u lill-Ispirtu
s-Santu. It-Trinita Qaddisa kienet tħobbha wisq u mbagħad warajhom
kienet tiġi l-imħabba kbira li kellha lejn il-Madonna, San Ġużepp u
l-qaddisin kollha. Niftakarha sew tibda l-laqgħat bil-kliem, “Infaħħrek
Mulej għax ma hawnx bħalek”. Kont ninnota li l-imħabba li kellha lejn
Alla kienet tixtieq tgħaddiha lil kulħadd. Meta kienet tispiċċa l-laqgħa
ta’ talb, kulħadd kien idur madwarha, kulħadd irid ikellimha, kulħadd
irid imissha. Hi dejjem kienet tkellem lil kulħadd, dejjem b’kelma ta’
faraġ u kuraġġ għal kulħadd, imma fl-istess ħin dejjem tirrakkomanda
t-talb filwaqt li anka kienet twiegħed it-talb tagħha.
L-imħabba tagħha lejn Alla u fl-istess ħin lejn il-proxxmu kienet
ukoll turihom f’affarijiet materjali. F’vetrina fid-dar tagħha hemm żewġ
mirja li l-istampi ta’ fuq wara tagħhom għandhom idejhom u saqajhom
imħażżin. Jidher li meta kienet tbiegħ minn dawn il-mirja kienet tistkerraħ
li jistgħu iġibu ħsibijiet ħżiena lil min jużahom peress li kienu jkunu
libsin imqaċċat iżżejjed u kienet tħażżiżhom biex ma tkunx kaġun li xi
ħadd jgħaddulu ħsibijiet ħżiena.
IX-XEJN AĦJAR MINNI
Filwaqt li kienet tisħaq dwar il-kobor ta’ Alla, kienet ukoll tagħraf
ix-xejn tagħha, tant li spiss kienet tlissen il-kliem, “Ix-xejn aħjar minni”.
Kienet bniedma prudenti ħafna u ma kinitx tkun trid lil min kien ikun
quddiemha jagħti mportanza lilha. Niftakar li fl-intrata kellha karta li
fuqha kien hemm miktub sabiex il-bews, tgħanniq, etc. wieħed għandu
jagħtihom lill-Madonna u mhux lilha.
F’Ġuża, jiena kont nara wkoll mara li kienet taħdem ħafna għall-verita.
Xejn ma kien iwaqqafha milli titkellem kontra l-abort, divorzju, quddiesa
s-sewda, mibgħeda, gwerer u kull ħaġa oħra li hi kienet tħoss li kienet tmur
kontra t-tagħlim tal-evanġelju. Pero kienet toqgħod attenta li bi kliemha
ma tweġġa lil ħadd u li lanqas ma tiffavorixxi lil ħadd tant li jekk issemmi
partit issemmi l-partiti l-oħra kollha. Kienet tinteressa ruħha kemm f'’dak
li kien ikun qed jiġri hawn Malta kif ukoll internazzjonalment. L-iskop
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tagħha kien li l-politika ma għandhiex iġġib il-mibgħeda imma l-paċi, li
ngħixu bħal aħwa. Niftakar li fi żmien l-elezzjoni kienet tagħmel santi
b’messaġġ fuqhom u talba biex jitqassmu lill-kandidati kollha. Lili kienet
batitni bihom għand Dr. Alfred Sant kif ukoll għand Dr. Eddie Fenech
Adami. Niftakar li kont għidtilhom li kienet batitni Ġuża tal-Girgenti u
t-tnejn kienu laqgħuni ħafna.
Kienet ukoll tiskantani kemm kienet taf fuq Presidenti barranin. Kienet
issemmi lil Gorbachev, Sadam Hussein, Bush, Khomeini. Niftakarha tgħid
li darba għamlet lejl għarkuppejha titlob għal Andropov u meta filghodu
kienu staqsewha jekk tafx min miet kienet qaltilhom li taf li kien miet
Andropov, President Russu. Kont ukoll nistagħġeb meta kienet tgħid li
kienet tikteb ittri lil dawn il-kbarat u li dejjem kienet tindirizzhom bħala,
“ħija fi Kristu”. Biex tagħmel dan, jien għalija sinjal li kellha fidi kbira
f’Alla, li kienet kuraġġuża ħafna u li xejn ma kien jaqtgħulha qalbha
biex taħdem għall-paċi u għall-verita. Kieku kont jien lanqas biss kont
noħlom li niktbilhom dawn l-ittri aħseb u ara li nasal li nibgħathom.
Prova li kienet tibgħat dawn l-ittri huma tlett inkwadri żgħar li hemm
fil-kamra li ngħidulha l-kappella fid-dar tagħha stess, u li fihom hemm
cards bil-firma tal-President Bush kif ukoll l-envelope tal-Whitehouse.
BNIEDMA TA' KARITÀ
Matul is-snin li kont naf lil Ġuża kont nosserva kemm kienet bniedma
ta’ karita. Mhux l-ewwel darba li tat il-pensjoni tagħha lill-missjoni jew
lid-Dar tal-Providenza. Min kien imur id-dar tagħha, ukoll ma kienx
joħroġ b’idejh vojta. Niftakar li bħala kumitat konna xtrajnilha sodda u
qgħednihielha isfel sabiex ikollha fuq xiex tistrieħ mingħajr ma jkollha
bżonn titla fuq. Imma fuq din is-sodda niftakar li kien ikollha kaxxa
kbira mimlija krustini, gallettini u affarijiet oħra u lil kulħadd kienet
tagħtih xi ħaġa. Qabel imma, kienet titlob lil Alla u l-Madonna sabiex
ibierku dawn l-affarijiet. Il-Girgenti ġieli li anka qassmet tuffieħ u ħelu
għax dak li kellha kienet tkun trid taqsmu ma’ kulħadd.
Imma l-karita tagħha lejn il-proxxmu kienet twassal aktar minn hekk.
Kienet tilqa’ lil kulħadd, tagħti ħinha u saħħitha lil kulħadd, tisma’
l-problemi u d-dwejjaq ta’ kulħadd u dejjem lesta twassal xi kelma ta’
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faraġ jew parir siewi. Apparti minn hekk kellha rispett kbir lejn dawn
in-nies li kienu jmorru għandha u juruha l-fiduċja tagħhom fiha. Minn
jaf kemm il darba konna nkunu waqt il-Kumitat u ngħidulha li mportanti
li aħna nkunu nafu minn dak li hi għaddejja minnu, imma hi kienet
tgħidilha li hi marbuta b’dak li jgħidulha n-nies daqskemm saċerdot ikun
marbut bis-sagrament tal-qrar.
Imma wara ħafna insistenza minn naħa tagħna, ġieli kienet
tirrakkontalna xi fatt mingħajr ma tagħtina indikazzjoni dawn in-nies min
jistgħu ikunu. Darba kienet irrakkontat kif kienet marret tfajla tħabbtilha
b’tarbija fi ħdanha sabiex din it-tarbija trabbiha Ġuża peress li kienet
ġiet imkeċċija mid-dar għax ma kinitx miżżewġa. Ġuża kienet qaltilna
li d-dar tagħha kienet laqqgħet lill-ġenituri, lill-partner tat-tfajla u t-tfajla
stess u wara din il-laqgħa reġgħet saltnet il-paċi fil-familja. F’dawn il-każi
ma kinitx tindaħal jekk il-koppja jiżżewġux jew le, imma kienet tisħaq li
għandhom jagħtu trobbija xierqa u nisranija lit-tarbija. Meta kienet tara
li jista’ jkun ta’ ġid, bħal f’dan il-każ, kienet issemmi dawn il-ġrajjiet
ukoll il-Girgenti, imma dejjem toqgħod lura milli tagħti dettalji żejda.
Fatt li kien impressjonani ħafna kien jitratta membru tal-Kumitat li
kien żbalja fi kliemu waqt laqgħa fil-Girgenti. Aħna l-membri konna
wasalna għad-deċiżjoni li dan il-membru jitkeċċa u naturalment ma
jibqax jattendi għal-laqgħat tal-Kumitat. Iżda ftit wara, Ġuża sejħitilna u
qaltilna li aħna għandna ngħadru, li għandna nkunu bħal aħwa u naħfru.
Qalet li Kristu qatt ma kien keċċa lil dawk li qalu kontra tiegħu imma li
minn fuq is-salib talab għall-maħfra tal-għedewwa tiegħu. Ġuża kienet
verament tgħix l-evanġelju.
SODHA FI KLIEMHA U F'GĦEMILHA
Waqt il-laqgħat tal-Kumitat, Ġuża dejjem kienet tkun sodha fi kliemha
u f’għemilha. Ma kinitx tiddejjaq tiġbed l-attenzjoni ta’ xi ħadd jekk
tara li dan jew din qegħdin forsi ma jagħtux sehemhom biżżejjed jew
l-affarijiet mhumiex isiru sew bil-mija fil-mija. Hi kienet tgħidilna li hi
qatt ma batet għal ħadd biex jidħol fil-Kumitat, kulħadd qiegħed hemm
minn rajh, imma issa la qegħdin hemm irridu naħdmu għall-akbar glorja
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INSIRU NAFU AKTAR LIL
ĠUŻA MIFSUD
Naraw x'qal dwarha Fredu Micallef
Alfred Micallef jew kif kulħadd kien jafu bħala Freddie ta' ĦażŻabbar, ħalliena fit-30 ta' Novembru 2020. Lil Freddie kien ilni
nafu għal snin twal, aktar minn tletin sena, dejjem iħabbrek biex
ikabbar id-devozzjoni lejn il-Madonna. Ghalkemm dawn l-aħħar
snin ma kienx għadu membru tal-Kumitat għaliex saħħtu ma kinitx
tippermetti, imma moħħu dejjem baqa hemm. Kien iċempilli biex
jara kif inhuma sejrin l-affarijiet, biex nagħmel il-ward lill-Madonna
fil-'festa' ta' Mejju, fuq il-qabar ta' Ġuża fl-anniversarju tagħha
f'Ottubru.... Baqa sal-aħħar marbut mal-Madonna, ma' Ġuża u
mal-Girgenti, dejjem jittama li jerġa jibda jitla' għal-laqgħat.
Ftit snin ilu kont żort lil Freddie u lil martu Silvia d-dar tagħhom
sabiex nieħu stqarrija mingħandu dwar dak li jiftakar fuq Ġuża u
l-kwalitajiet qaddisa tagħha. Tant kien konvint minn dak li qalli li
ħalfu b'ġurament. Naqraw x'kellu xi jgħid ħuwna fi Kristu Freddie
rigward il-fundatriċi Ġuża Mifsud:
MILL-EWWEL IMPRESSJONATNI
"Għand Ġuża kont mort l-ewwel darba flimkien mal-ħabib tiegħi Lorry
fis-snin tmenin. Dakinhar ma kellna ebda appuntament imma ħabbatna u
fetħitilna hi stess. Malli rajt lil Ġuża mill-ewwel impressjonatni, imma
x’ħin smajtha titlob, titkellem bi ħlewwa, mingħajr ċerimonji u rajt issempliċità u l-umiltà tagħha, nista’ ngħid li nġibt lejha bi kbir. Konna
tlabna flimkien u niftakar li dak in-nhar ġismi kien qam xewk xewk. Tant
ħriġna mid-dar tagħha impressjonati bi kliemha u bil-karattru tagħha li
bqajna mmorru għandha ta’ spiss u hi bdiet tħeġġiġna biex inkunu aktar
devoti tal-Madonna u biex naħdmu ħalli d-devozzjoni lejn il-Madonna
tkompli tikber.
Kienet timmeraviljani x’ħin nismagħha titlob u anka meta kont
nismagħha tindirizza lil kulħadd bħala għeżież ħuti fi Kristu. Wiċċha
dejjem kien sabiħ, dejjem kien ikun mixgħul bi tbissima, imma nista’
ngħid li waqt it-talb wiċċha kien ikompli jisbieħ aktar. Qatt ma naf li ħriġt
mid-dar tagħha mingħajr ma għidna talba, saħansitra anka meta ċemplitli
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konna ngħidu tliet Ave Marijiet lill-Madonna flimkien u mbagħad taqta’.
INFAĦĦREK MULEJ GĦAX MA HAWN BĦALEK
Qatt ma kienet tixba’ tfaħħar lil Alla, lil Ġesu fl-Ewkaristija u lill-Ispirtu
s-Santu. It-Trinita Qaddisa kienet tħobbha wisq u mbagħad warajhom
kienet tiġi l-imħabba kbira li kellha lejn il-Madonna, San Ġużepp u
l-qaddisin kollha. Niftakarha sew tibda l-laqgħat bil-kliem, “Infaħħrek
Mulej għax ma hawnx bħalek”. Kont ninnota li l-imħabba li kellha lejn
Alla kienet tixtieq tgħaddiha lil kulħadd. Meta kienet tispiċċa l-laqgħa
ta’ talb, kulħadd kien idur madwarha, kulħadd irid ikellimha, kulħadd
irid imissha. Hi dejjem kienet tkellem lil kulħadd, dejjem b’kelma ta’
faraġ u kuraġġ għal kulħadd, imma fl-istess ħin dejjem tirrakkomanda
t-talb filwaqt li anka kienet twiegħed it-talb tagħha.
L-imħabba tagħha lejn Alla u fl-istess ħin lejn il-proxxmu kienet
ukoll turihom f’affarijiet materjali. F’vetrina fid-dar tagħha hemm żewġ
mirja li l-istampi ta’ fuq wara tagħhom għandhom idejhom u saqajhom
imħażżin. Jidher li meta kienet tbiegħ minn dawn il-mirja kienet tistkerraħ
li jistgħu iġibu ħsibijiet ħżiena lil min jużahom peress li kienu jkunu
libsin imqaċċat iżżejjed u kienet tħażżiżhom biex ma tkunx kaġun li xi
ħadd jgħaddulu ħsibijiet ħżiena.
IX-XEJN AĦJAR MINNI
Filwaqt li kienet tisħaq dwar il-kobor ta’ Alla, kienet ukoll tagħraf
ix-xejn tagħha, tant li spiss kienet tlissen il-kliem, “Ix-xejn aħjar minni”.
Kienet bniedma prudenti ħafna u ma kinitx tkun trid lil min kien ikun
quddiemha jagħti mportanza lilha. Niftakar li fl-intrata kellha karta li
fuqha kien hemm miktub sabiex il-bews, tgħanniq, etc. wieħed għandu
jagħtihom lill-Madonna u mhux lilha.
F’Ġuża, jiena kont nara wkoll mara li kienet taħdem ħafna għall-verita.
Xejn ma kien iwaqqafha milli titkellem kontra l-abort, divorzju, quddiesa
s-sewda, mibgħeda, gwerer u kull ħaġa oħra li hi kienet tħoss li kienet tmur
kontra t-tagħlim tal-evanġelju. Pero kienet toqgħod attenta li bi kliemha
ma tweġġa lil ħadd u li lanqas ma tiffavorixxi lil ħadd tant li jekk issemmi
partit issemmi l-partiti l-oħra kollha. Kienet tinteressa ruħha kemm f'’dak
li kien ikun qed jiġri hawn Malta kif ukoll internazzjonalment. L-iskop
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tagħha kien li l-politika ma għandhiex iġġib il-mibgħeda imma l-paċi, li
ngħixu bħal aħwa. Niftakar li fi żmien l-elezzjoni kienet tagħmel santi
b’messaġġ fuqhom u talba biex jitqassmu lill-kandidati kollha. Lili kienet
batitni bihom għand Dr. Alfred Sant kif ukoll għand Dr. Eddie Fenech
Adami. Niftakar li kont għidtilhom li kienet batitni Ġuża tal-Girgenti u
t-tnejn kienu laqgħuni ħafna.
Kienet ukoll tiskantani kemm kienet taf fuq Presidenti barranin. Kienet
issemmi lil Gorbachev, Sadam Hussein, Bush, Khomeini. Niftakarha tgħid
li darba għamlet lejl għarkuppejha titlob għal Andropov u meta filghodu
kienu staqsewha jekk tafx min miet kienet qaltilhom li taf li kien miet
Andropov, President Russu. Kont ukoll nistagħġeb meta kienet tgħid li
kienet tikteb ittri lil dawn il-kbarat u li dejjem kienet tindirizzhom bħala,
“ħija fi Kristu”. Biex tagħmel dan, jien għalija sinjal li kellha fidi kbira
f’Alla, li kienet kuraġġuża ħafna u li xejn ma kien jaqtgħulha qalbha
biex taħdem għall-paċi u għall-verita. Kieku kont jien lanqas biss kont
noħlom li niktbilhom dawn l-ittri aħseb u ara li nasal li nibgħathom.
Prova li kienet tibgħat dawn l-ittri huma tlett inkwadri żgħar li hemm
fil-kamra li ngħidulha l-kappella fid-dar tagħha stess, u li fihom hemm
cards bil-firma tal-President Bush kif ukoll l-envelope tal-Whitehouse.
BNIEDMA TA' KARITÀ
Matul is-snin li kont naf lil Ġuża kont nosserva kemm kienet bniedma
ta’ karita. Mhux l-ewwel darba li tat il-pensjoni tagħha lill-missjoni jew
lid-Dar tal-Providenza. Min kien imur id-dar tagħha, ukoll ma kienx
joħroġ b’idejh vojta. Niftakar li bħala kumitat konna xtrajnilha sodda u
qgħednihielha isfel sabiex ikollha fuq xiex tistrieħ mingħajr ma jkollha
bżonn titla fuq. Imma fuq din is-sodda niftakar li kien ikollha kaxxa
kbira mimlija krustini, gallettini u affarijiet oħra u lil kulħadd kienet
tagħtih xi ħaġa. Qabel imma, kienet titlob lil Alla u l-Madonna sabiex
ibierku dawn l-affarijiet. Il-Girgenti ġieli li anka qassmet tuffieħ u ħelu
għax dak li kellha kienet tkun trid taqsmu ma’ kulħadd.
Imma l-karita tagħha lejn il-proxxmu kienet twassal aktar minn hekk.
Kienet tilqa’ lil kulħadd, tagħti ħinha u saħħitha lil kulħadd, tisma’
l-problemi u d-dwejjaq ta’ kulħadd u dejjem lesta twassal xi kelma ta’
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faraġ jew parir siewi. Apparti minn hekk kellha rispett kbir lejn dawn
in-nies li kienu jmorru għandha u juruha l-fiduċja tagħhom fiha. Minn
jaf kemm il darba konna nkunu waqt il-Kumitat u ngħidulha li mportanti
li aħna nkunu nafu minn dak li hi għaddejja minnu, imma hi kienet
tgħidilha li hi marbuta b’dak li jgħidulha n-nies daqskemm saċerdot ikun
marbut bis-sagrament tal-qrar.
Imma wara ħafna insistenza minn naħa tagħna, ġieli kienet
tirrakkontalna xi fatt mingħajr ma tagħtina indikazzjoni dawn in-nies min
jistgħu ikunu. Darba kienet irrakkontat kif kienet marret tfajla tħabbtilha
b’tarbija fi ħdanha sabiex din it-tarbija trabbiha Ġuża peress li kienet
ġiet imkeċċija mid-dar għax ma kinitx miżżewġa. Ġuża kienet qaltilna
li d-dar tagħha kienet laqqgħet lill-ġenituri, lill-partner tat-tfajla u t-tfajla
stess u wara din il-laqgħa reġgħet saltnet il-paċi fil-familja. F’dawn il-każi
ma kinitx tindaħal jekk il-koppja jiżżewġux jew le, imma kienet tisħaq li
għandhom jagħtu trobbija xierqa u nisranija lit-tarbija. Meta kienet tara
li jista’ jkun ta’ ġid, bħal f’dan il-każ, kienet issemmi dawn il-ġrajjiet
ukoll il-Girgenti, imma dejjem toqgħod lura milli tagħti dettalji żejda.
Fatt li kien impressjonani ħafna kien jitratta membru tal-Kumitat li
kien żbalja fi kliemu waqt laqgħa fil-Girgenti. Aħna l-membri konna
wasalna għad-deċiżjoni li dan il-membru jitkeċċa u naturalment ma
jibqax jattendi għal-laqgħat tal-Kumitat. Iżda ftit wara, Ġuża sejħitilna u
qaltilna li aħna għandna ngħadru, li għandna nkunu bħal aħwa u naħfru.
Qalet li Kristu qatt ma kien keċċa lil dawk li qalu kontra tiegħu imma li
minn fuq is-salib talab għall-maħfra tal-għedewwa tiegħu. Ġuża kienet
verament tgħix l-evanġelju.
SODHA FI KLIEMHA U F'GĦEMILHA
Waqt il-laqgħat tal-Kumitat, Ġuża dejjem kienet tkun sodha fi kliemha
u f’għemilha. Ma kinitx tiddejjaq tiġbed l-attenzjoni ta’ xi ħadd jekk
tara li dan jew din qegħdin forsi ma jagħtux sehemhom biżżejjed jew
l-affarijiet mhumiex isiru sew bil-mija fil-mija. Hi kienet tgħidilna li hi
qatt ma batet għal ħadd biex jidħol fil-Kumitat, kulħadd qiegħed hemm
minn rajh, imma issa la qegħdin hemm irridu naħdmu għall-akbar glorja

ta’ Alla u tal-Madonna. Iżda fl-aħħar ta’ kull laqgħa tal-Kumitat, Ġuża
dejjem kienet tkun qisha dik l-omm li tieħu ħsieb uliedha u dejjem konna
nispiċċaw nieklu xi ħaġa tal-ħelu (wafer jew sponge) u nixorbu xi naqra
juice (safari) li hi tant b’għożża kienet tkun ħejjiet biex jitqassam lil
kulħadd.
META MIETET ĠUŻA
Meta Ġuża mietet f’Ottubru 1996, ma ridtx nemmen. Xtaqt li kont
ħdejha f’dak il-mument qaddis. Tant bdejt nibki x’ħin waslitli l-aħbar u
dak il-ħin stess tlaqt mid-dar u mort id-dar tagħha, s-Siġġiewi. Wiċċha
kien għadu wiċċ sabiħ.
Meta l-għada t-tebut ittieħed fil-Kappella ta’ San Ġwann li hemm
fil-pjazza tas-Siġġiewi, jiena qattajt ħafna ħin hemmhekk. Ġew ħafna
u ħafna nies jarawha u kulħadd jgħid kemm kienet mara sewwa, kemm
kienet mara qaddisa, kemm kienet tqatta ħin titlob. Kellha funeral sabiħ
ħafna, il-knisja kienet ippakkjata, kien hemm ħafna saċerdoti u nies minn
kullimkien. Kien ikkonċelebra Mons. Carmelo Xuereb li qabel kien ilVigarju Ġenerali. Anke fl-Aħbarijiet tal-PBS kienu ġabu biċċa mill-funeral.
Id-devozzjoni u r-rispett tiegħi lejn Ġuża għadhom miegħi sallum. Għandi
ritratt tiegħi magħha poġġejtu fejn is-sodda u spiss ngħidilha, “Itlob
għalina Ġuż”.
Għadni wkoll nagħti s-sehem tiegħi fil-Kumitat, nattendi l-laqgħat ta’
talb il-Girgenti, nattendi l-quddiesa li ssir ta’ kull sena fl-anniversarju talmewt tagħha fil-Parroċċa tas-Siġġiewi, inżur il-qabar tagħha u noħdilha
l-fjuri u anka kont xhud tal-ħajja qaddisa tagħha waqt il-programm
Bijografiji.
B’wiċċi minn quddiem nista’ ngħid li Ġuża kienet imżejna b’ħafna doni
u virtujiet, imma għalija l-imħabba tagħha lejn Alla, il-ħidma tagħha favur
il-verità, u l-karità li kellha lejn il-proxxmu kienu jispikkaw."
Grazzi Fred. Illum qiegħed tgawdi lil Alla li tant kont tħobb. Żgur li
tilqek sibt lil Verġni Marija kif ukoll lil Ġuża Mifsud li inti tant kont għint
f'ħajjitha. Insellimlek u filwaqt li nitlob li l-Mulej jagħtik il-mistrieħ ta'
dejjem, nitlob ukoll għall-għażiża martek Silvia u l-qraba tiegħek kollha.
Dr. Sylvana Spiteri
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INSELLMU WKOLL IL-MEMORJA TA'
ŻAREN BORG MIŻ-ŻURRIEQ
Mhux l-ewwel darba li ltqajt
ma' Żaren u l-mara tiegħu Tessie
l-Girgenti. Kien iħobb imidd
idejh u jibdel xi ħġieġa miksura,
jirranġa xi fanal.
L-aħħar xewqa tiegħu kienet li
jibdel il-kaxxa tax-xemgħa li
hemm ħdejn l-istatwa ta' San
Ġużepp.
Filfatt il-kaxxa ħelisha u kellu
ħsieb li jitla jwaħħalha imma
ftit siegħat qabel għamel dan,
eżattament fil-5 ta' Settembru
2020, il-Mulej sejjaħħlu għal
ħajja ta' dejjem.
Il-familja tiegħu, iżda, xorta
telgħu lejliet il-funeral tiegħu
iwaħħlu l-kaxxa u jaqtgħulu
xewqtu.
Grazzi lil Żaren u l-familja
tiegħu.
Il-Mulej jagħtih ilmistrieħ ta' dejjem....

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 blinterċessjoni tagħha u ta’ Ommi Marija Santissima, taqlagħli din ilgrazzja li tant nixtieq. Amen. Glorja lill-Missier...
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AVVIŻI
1. Il-Ħadd 5 u 19 ta’ Jannar 2020 fl-4.00p.m. - Facebook

No. 125

Jannar 2021

ĦARĠA ELETTRONIKA

Il-Ħadd 2 u 16 ta’ Frar 2020 fl-4.00p.m. - Facebook
Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Marzu 2020 fl-4.00p.m. - Facebook
Il-Ħadd 5 u 19 ta’ April 2020 fl-4.00p.m. - 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 Azzopardi, 6, Sqaq Nru. 2,
Triq il-Kbira, Siġġiewi, SGW 1320 jew email fuq ourladyofconsecration@
gmail.com.

4. Min hu nteressat li jkun jaf aktar dwar il-ġrajjiet tal-Girgenti infakkrukom
li matul is-snin ġew ippubblikati seba’ kotba bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż
kif ukoll brochure b’informazzjoni ġenerali dwar Ġuża u l-Girgenti. Dawn
il-kotba u l-brochure jistgħu jinkisbu jew mill-Girgenti jew billi tiktbu lisSegretarja fl-indirizz hawn fuq imsemmi.

Alfred Micallef (1947-2020) ex-Membru tal-Kumitat

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.

(Aqraw fuq ġewwa x'iddikjara Alfred dwar Ġuża Mifsud)

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.

Best Print - Qrendi
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Il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni
jixtieq iwassal l-isbaħ xewqat tiegħu
għas-sena 2021
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.

