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AVVIŻI
1. Il-Ħadd 4 u 18 ta’ Lulju 2021 fl-4.00p.m. - Facebook

2.

3

4.

5.

6.
7.
8.

Il-Ħadd 1 u 15 ta’ Awwissu 2021 fl-4.00p.m. - Facebook
Il-Ħadd 5 u 19 ta’ Settembru 2021 fl-4.00p.m. - Facebook
Il-Ħadd 3 u 17 ta' Ottubru 2021 fl-4.00p.m. - Facebook
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.
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.
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.
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.
Kopji antiki ta’ dan il-fuljett jistgħu jinqraw minn fuq il-website.
L-indirizz tal-website tal-Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni huwa dan
li ġej: www.ourladyofconsecration.org
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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ĦARĠA ELETTRONIKA

Madonna tal-Girgenti itlob għal Malta u għad-dinja

IR-RESTAWR TAL-ISTATWA TALMADONNA
Meta Ġuża Mifsud tkellmet ma' Mons. Salvatore Grima (Direttur
Spiritwali) li l-Madonna trid statwa tagħha fil-Girgenti, dan kien għamel
kuntatt ma' Anton Agius, sabiex dan jagħmel din l-istatwa. Is-Sur Agius
aċċetta u ħadem l-istatwa minn fuq tpingija tal-Madonna li kienet għamlet
Ġuża stess meta rat il-Madonna fuq is-siġra tan-naspli fis-snin ħamsin.
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Min kien Anton Agius?
F'intervista li ta fl-2004, Anton
Agius qal: “Tista’ tgħid li filfamilja tagħna hemm diversi
artisti, pitturi u skulturi, uħud
bħal ħija Michael, naħseb li
kapaċi aktar minni… imma ma
tantx iħobb jaħdem. Naħseb li
xi ħaġa qiegħda fir-razza,” qalli
Toni. Ħa l-ewwel direzzjoni
lejn l-arti bis-saħħa ta’ ommu,
Maria Estella, li ħaditu għand
l-iskultur Ġużeppi Galea li
studja barra u għamel disa’
snin bħala apprentista miegħu.
Agius studja l-arti bejn
l-1951 u l-1953 fis-Soċjetà
Maltija tal-Arti, Manifattura
u Kummerċ u wara fl-Iskola
tal-Arti tal-Gvern. Fl-1957
rebaħ borża ta' studju għal
Ruma mogħtija mill-Gvern
Anton Agius jaħdem fuq l-istatwa
Malti fejn studja fi Scuola
tal-Madonna tal-Girgenti
Del Nudo dell'Associazione
Artistica Internazionale, fl-Accademia di Belle Arti u fi Scuola delle
Arti Ornamentali. Agius studja f'St. Martin's School of Art f'Londra, fejn
akkwista d-Diploma Nazzjonali fid-Disinn, Mudellar, Skultura u Qtugħ
ta' Ittri. Fuq l-esperjenza tiegħu barra minn Malta, Agius jgħid: “Qatt
ma ħassejtni inferjuri ma’ studenti minn diversi pajjiżi. Anzi kont inkun
l-aktar ippreparat.”
Kien għalliem fl-iskejjel sekondarji, lekċerer fl-Università ta' Malta u
membru tal-Bord tal-Estetika ta' Malta.
Anton Agius rebaħ diversi premjijiet u ġie onorat b'diversi għotjiet
għal-livell artistiku li laħaq, fosthom l-Ewwel Premju tal-Human
Rights Art Exhibition li tnediet fl-1968 fil-Mużew Nazzjonali ta' Malta,
l-Onorifiċenza Per Meriti mill-Assoċjazzjoni Kulturali Amici di Pan
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ta' Firenze fl-1979, l-għotja tal-Artist tas-Sena fl-1980 u t-Targa d'Oro
fl-1982 mogħtija mill-Associazione Nazionale Artistica Culturale talItalja. Fl-1999 imbagħad huwa kien ingħata l-Ewwel Premju fil-Biennale
Internazzjonali tal-Arti ta' Malta. Kien propju fis-7 ta' Frar 1999 fil-Mużew
Wignacourt ir-Rabat, fi ftuħ ta' wirja li kienet tirrappreżenta 50 sena
ta' ħidma tal-iskultur Anton Agius, li l-President ta' Malta Ugo Mifsud
Bonnici, f'diskors li kien għamel ta lil Anton Agius it-titlu onorifiku
ta' "l-iskultur nazzjonali". Dan għax Agius poġġa fl-irħam u fil-bronż
ġrajjiet importanti mill-istorja ta' Malta. Fl-2005, Agius ingħata Ġieħ
ir-Repubblika.
Agius ħa sehem f'bosta esebizzjonijiet f'Malta, Londra, Edinburgh,
l-Italja u l-Litwanja. Ix-xogħlijiet tiegħu jinsabu wkoll f'kollezzjonijiet
privati f'diversi partijiet tad-dinja. Għalkemm il-qofol tal-kreattività
artistika tiegħu jinsab fil-monumenti li ħadem u fl-iskulturi fl-injam,
huwa kien ukoll disinjatur ta' bolol postali, disinjatur u dekoratur ta'
knejjes, ċeramista u ħaddiem tal-medaljuni.
Apparti l-istatwa tal-Madonna, fost il-monumenti maħdumin minn
Anton Agius insibu:
• Monument tal-Ħaddiem Malti, l-Imsida,
• Monument tas-Sette Giugno 1919, il-Belt
• Monument ta' Dun Mikiel Scerri u Sħabu, il-Belt
• Monument tal-Ħelsien, il-Birgu
• Monument ta' Manwel Dimech, quddiem il-Berġa ta' Kastilja, il-Belt
• Monument ta' Anton Buttigieg, il-Blata l-Bajda
• Monument ta' Ġużè Ellul Mercer, Ħad-Dingli
• Monument ta' Francis Ebejer, Ħad-Dingli
• Monument ta' Mikiel Anton Vassalli, Ħaż-Żebbuġ
• Monument ta' Lorenzo Balbi u martu Carmela Ozzini, il-Marsa
• Monument ta' Mons. Depiro, quddiem il-Kulleġġ ta' Sant'Agata, irRabat
• Monument ta' Pawlu Xuereb fi Ġnien Howard, ir-Rabat
• Monument ta' Dun Ġorġ Preca fid-Dar Ġenerali tas-Soċjetà talMUSEUM, il-Blata l-Bajda
Informazzjoni dwar Anton Agius meħuda minn https://mt.wikipedia.org/wiki/
Anton_Agius
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Minħabba l-kefrija tas-Sajf Malti, l-istatwa kien ikollha tinżebgħa kultant
snin għax malajr kienet titfarfar u tagħti impressjoni ta' traskuraġni.
Sfortunatament ghall-ewwel snin kienu jintużaw kuluri ta' żebgħa
differenti fil-mant.

L-istatwa telgħet il-Girgenti fil-5 ta' Mejju 1986 u hemmhekk tpoġġiet
fuq pedestal imħejji għaliha. Kienet l-ewwel laqgħa ta' talb li saret ilGirgenti. Ħafna nies attendew dakinhar.
Minn dakinhar baqgħu isiru l-laqgħat
ta' talb, għall-ewwel darba fix-xahar
li iżda mbagħad żdiedu għal darbtejn.
Sfortunatament fl-1992, xi ħadd
mhux magħruf u mingħajr permess
tela l-Girgenti u żeba' l-istatwa talMadonna. Jidher li l-istatwa ingħatat
żewġ passati kulur kannella skur
sakemm l-istess persuna jew xi ħadd
iehor reġa tela u żeba' l-libsa bajda
u l-mant ċelesti.
Ġuża tnikktet ħafna b'dan li sar.
Għaliha dan l-att kien qisu xi ħadd
ta' daqqa ta' stallett. Ikkuntattjajna
l-iskultur biex naraw titneħħix iżżebgħa imma dak iż-żmien dan ilpass ma kienx jidher għaqli.
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Fl-2019, il-Kumitat Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni ħa deċiżjoni
unanima li jittieħdu l-pariri neċessarji sabiex jiġi stabilit jekk hux
possibbli li titneħħna ż-żebgħa u l-istatwa tinġab lura fl-istat oriġinali
tagħha. Ġew ikkuntattjati nies professjonisti f'dan il-qasam u finalment
ix-xogħol ġie fdat f'idejn Agatha Grima Conservators.
Ix-xogħol ta' konservazzjoni u restawr nbeda u r-ritratti li ġejjin juru
diversi fażijiet f'dan ix-xogħol:

Dan il-proġett qiegħed joqrob lejn it-tmiem tiegħu u kull għajnuna
finanzjarja hija apprezzata. Min jixtieq jikkontribwixxi jista' jagħmel
dan kif ġej: Revolut +356 79881964;
BOV Acc. 40015473488 [Iban: MT68VALL22013000000040015473488];
jew cheque f'isem Moviment Madonna tal-Konsagrazzjoni u mpustat
f' 16, St. James Street, Siggiewi, Malta.
Grazzi lil min diġa ta l-kontribuzzjoni tiegħu.

