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Il-Madonna dejjem qaltilha li
trid taqdi l-missjoni tagħha
mid-dar
ĠUŻA MIFSUD – ĦAMSA U GĦOXRIN SENA MINN MEWTHA

minn Joe Chetcuti

Il-Mument illum ikompli
jitkellem dwar Ġuża Mifsud u lMoviment Madonna talKonsagrazzjoni li hija kienet
Guża Mifsud tindirizza laqgħa fil-Girgenti
waqqfet fl-1986. Xi kwalitajiet
kellha Ġuża Mifsud? Kif u
meta mietet? X’wirt ħallitilna?
Joe Chetcuti tkellem ma’ Dr
Sylvana Azzopardi, Segretarja
ta’ dan il-Moviment u li kienet
qrib ħafna ta’ Ġuża Mifsud.

Kif iltqajt ma’ Ġuża Mifsud
u x’kienu l-ewwel ħsibijiet
dwarha?
Niftakar li kont l-ewwel sena luniversità u kont smajt li Ġuża
kienet qiegħda tgħid li qed tara lMadonna. Kien naqra żmien
diffiċli għalija għax jiena ġejja
minn familja umli u l-kors tal-liġi Guża Mifsud fil-kappella li hemm id-dar tagħha fis-Siġġiewi
ma kienx wieħed faċli. Lil ommi
għidtilha li nixtieq immur
Ġuża mill-ewwel laqtitni.
kinitx tfittex l-affarijiet ta’ lussu u
għandha. Jiena kelli ħjiel dwar
Wiċċha kien jixgħel, kellha
Kif kienet tgħix Ġuża u
tad-dinja. Fil-fatt, darba kien
min kienet Ġuża għax hi kienet
tbissima sinciera li tiġbdek, kellha
taġixxi waqt il-Kumitat
hemm persuna li ta’ elf u mitt lira
toqgħod quddiem nannti Anġla.
kelma sempliċi imma rikka
jew man-nies li jżuruha?
Maltin. Qalilha biex mitt lira
Niftakar sew li dakinhar, ixspiritwalment. Ħassejt li kienet
Ġuża kienet tgħix ħajja
minnhom tagħtihom lill-missjoni
xewqa tiegħi li mmur għandha ma
mara li kellha rabta speċjali malsempliċi, f’dar sempliċi nieqsa
u l-elf lira l-oħra biex tirranġa dkinitx biex inkellem lilha. Ma
Mulej. Lil Madonna kienet
minn kull lussu materjali.
dar u tagħmel l-affarijiet bażiċi.
kinitx biex nistaqsiha dwar iltħobbha ħafna wkoll, imma l-għan Biżżejjjed ngħid li fis-sular ta’
Imma b’ċertezza ngħid li kienet
Madonna, imma naf li ħassejt
tagħha dejjem kien li permezz ta’
fuq, fejn kellha l-kamra tas-sodda,
tat is-somma kollha lill-missjoni,
xewqa kbira, enormi, li mmur
Marija tressaqna għand il-Mulej,
lanqas biss kellha ilma. Biex
għaliha ma żammet xejn.
nitlob.
Għaddew ix-xhur, għaddew isMan-nies kienet taġixxi bi
Għamilna appuntament u morna snin, jiena bqajt niffrekwenta lil
tixrob, etc. kien ikollha ta’
ħlewwa, ma kinitx persuna żorra.
jiena flimkien ma’ ommi u ħija.
Ġuża d-dar tagħha. Il-ħbiberija
kuljum, f’qoffa, ittella’ magħha
Anke waqt il-Kumitat, għalkemm
Il-bieb ta’ barra kien imbexxaq u
tagħna kompliet dejjem tikber,
fliexken tal-plastic mimlijin blkienet tkun bastun għalina,
kif dħalna fl-intrata rajt lil Ġuża
kienet tafdani biex ngħinha
ilma. Lanqas kellha xi kamra taltikkritika fejn hemm bżonn u
ftit ’il bogħod, titbissem, wieqfa
f’diversi affarijiet. Mhux l-ewwel
banju, la isfel u wisq inqas fuq.
tagħti xi tbeżbiża ċkejkna biex
ħdejn l-inkwadru tal-Madonna.
Dak il-ħin jien qisni ħassejt lil
xi ħadd jgħannaqni, bdejt
Proprju fil-ħin li hi kienet lesta li tħalli d-dar
nibki, ħassejt komfort kbir,
tagħha, il-Mulej laqagħha fi ħdanu u dak li kienet
qisu xi ħadd kien qed
tgħid li l-Madonna qaltilha li hi m’għandhiex
iserraħni mill-piż li kelli fuq
spallejja. Ħarist lejn Ġuża u
toħroġ mid-dar tagħha, kien seħħ!
hi bi ħlewwa kbira qaltli,
-Dr Sylvana Azzopardi
“Ejja ħa nitolbu.” Dak kien ilbidu! Mal-ħin irrealizzajt li d-don
ta’ dixxerniment li kellha Ġuża,
darba li qaltli binti jew oħti żKellha biss fliskatur taż-żingu fuq
tħeġġeġ fina aktar kuraġġ biex
kienet eżerċitatu wkoll fir-rigward
żgħira, u sinċerament u bla
siġġu fil-kamra tas-sodda u sink u
naħdmu għall-Mulej, imma
tiegħi. Kienet taf li mort biex
tlaqliq ngħid li għalija kienet saret
toilet isfel taħt it-taraġ.
dejjem kienet tispiċċa l-laqgħa
nitlob!
bħat-tieni omm.
Imma kienet kuntenta, ma
billi tagħtina xi pakkett juice
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Guża Mifsud ħdejn is-salib fil-Girgenti

x’nixorbu u xi wafers jew sponge
biex fl-aħħar tal-laqgħa
nissoċjalizzaw kollha flimkien.
Kienet ukoll tħobb tiċċajta.
Niftakar darba minnhom bdiet
tidħak u ma setgħetx tieqaf.

Peress li n-nies kienu jagħtuha
xi donazzjonijiet, qaltilna li kien
mar raġel għandha u qalilha li hu
għandu safe. Ġuża bdiet tgħidlu li
m’għandux xi jridu s-sejf għax
iweġġgħu. Meta dan qalilha li sejf
huwa kaxxa li jżomm il-flus fih,
tgħidx kemm daħket għax għaliha
sejf wieħed kien hemm, dak ta’
San Mikiel!
Kif qed insemmi lil San Mikiel,
nirrakkonta dan il-fatt li ġara lili.
Ġuża ftit li xejn marret skola,
kemm kemm kienet taf tiffirma,
imma madankollu kellha ċertu
għerf li mhux komuni. Meta
tellgħet l-istatwa ta’ San Mikiel ilGirgenti talbitni biex immur nixtri
xi santi ta’ San Mikiel sabiex
tqassamhom. Sa hawnhekk
m’hemm xejn ta’ barra minn
hawn, imma mbagħad kompliet
tgħidli: “importanti li fuq is-santa
San Mikiel ma jkollux żokra għax
San Mikiel huwa anġlu, ma kienx
imwieled minn mara.” Kellha

raġun, imma jiena tgħidx kif sirt
ħamra nar meta mort f’ħanut ilBelt u tlabtu dawn is-santi b’San
Mikiel mingħajr żokra.
Interessanti li lanqas kellu santi
kif xtaqet Ġuża, kollha kienu bilforma taż-żokra. Toqgħod taħseb
ftit tibda tgħid, tant artisti,
skulturi, etc ma għaddilhomx
minn moħħhom li San Mikiel
huwa anġlu, filwaqt li Ġuża tasSiġġiewi, raħlija, bla skola, kienet
tidħol f’dan id-dettal.

Kemm kellha żmien meta
ħallietna Ġuża? X’ġara
eżatt dakinhar?
Ġuża kellha 73 sena u mietet itTnejn 28 ta’ Ottubru 1996, proprju
25 sena ilu. Dakinhar jiena
ċempiltilha xi l-11.30am biex nara
kif inhi. Qaltli li trid tmur toqgħod
mal-Little Sisters of the Poor. Ma
tridx tibqa’ d-dar waħedha. Rajtha
stramba din it-talba għax hi qatt
ma riedet titlaq mid-dar lanqas
għal raġunijiet mediċi. Kienet
tgħid li l-Madonna dejjem qaltilha
li hi trid taqdi l-missjoni tagħha
mid-dar. Meta jiena mort id-dar
tagħha nsib lil Ġuża stess qiegħda
titkellem mal-Mother tal-Little
Sisters. Biex naqta’ fil-qasir dawn

L-istatwa ta

kienu lesti li jilqguħa għandhom.
Kienu ser jagħtuha kamra li kienu
jużaw meta jkollhom xi saċerdot
mistieden għandhom. Din il-kamra
kellha tieqa li tagħti fil-kappella
sabiex tkun tista’ ssegwi lquddiesa minn kamritha.
Iżda l-Mulej kellu pjanijiet oħra.
Meta konna qegħdin nippreparaw
xi ħwejjeġ x’tieħu magħha u kien
hemm xi qraba u helpers id-dar
tagħha, nisimgħu ħoss u nsibuha
mwaqqgħa fuq tapit fil-kamra li
ngħidulha r-remissa. Dak il-ħin
tellajnieha fuq sodda baxxa li
kellha hemmhekk. Jiena bqajt
għarkupptejja ħdejha għax peress
li bdiet tiċċaqlaq bżajt li taqa’
minn fuq is-sodda. Naf li mal-ħin
ikkalmat u wiċċha kien jidher
seren. Wasal it-tabib u qalilna li
Ġuża kienet mietet. Proprju fil-ħin
li hi kienet lesta li tħalli d-dar
tagħha, il-Mulej laqagħha fi ħdanu
u dak li kienet tgħid li l-Madonna
qaltilha li hi m’għandhiex toħroġ
mid-dar tagħha kien seħħ!
Saret talba lill-Mons. Arċisqof
sabiex il-ġisem ta’ Ġuża jitqiegħed
fil-kappella ta’ San Ġwann li
hemm fil-pjazza tas-Siġġiewi. Din
it-talba ġiet milqugħa u Ġuża
għamlet ġurnata hemmhekk fejn
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tal-Madonna tal-Girgenti waqt ir-restawr

ġew iżuruha ħafna nies.
Il-funeral sar l-Erbgħa filgħodu
fil-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi
u ċ-ċelebrant kien l-Eks Vigarju
Mons. Carmelo Xuereb. Flomelija tiegħu huwa qal: “Niftakar
li madwar għaxar snin ilu, fis-sena
1987, kont Vigarju l-Kurja, Ġuża
ġiet flimkien ma’ Monsinjur
Grima biex tarani u biex naturalment nagħti s-siġill uffiċjali taddehriet li kellha mill-Madonna, li
kienet tallega li kellha millMadonna. Dan ma stajtx nagħmlu
jien, dan ma tistax tagħmlu lKnisja. Il-Knisja l-proċedura
tagħha hija proċedura ta’ eżami
bir-reqqa, ta’ eżami fin qabel ma
tasal għad-deċiżjoniet tagħha. Però
jiena għedtilha biex tkompli tkabbar in-numru ta’ dawk l-erwieħ li
jridu jitqaddsu, jersqu lejn Ġesù
permezz ta’ Marija Santissima.
Ħarġet hi u kellimni Mons. Grima
waħdi u qalli: “Ilni ħafna nidderieġi erwieħ, imma ruħ mistika
bħalma kienet ta’ Ġuża, bħalma
hi ta’ Ġuża qatt ma ltqajt
magħha.” Kellu din l-idea sublimi
ta’ din ir-ruħ marbuta intimament
ma’ Alla, marbuta kompletament
u intimament mal-Mulej.”
Huwa qal ukoll: “hi laqgħet il-

mewt bl-akbar serenità, u hija
ħaġa ovvja, għaliex Ġuża ma kellhiex rabtiet mad-dinja. Il-qaddisin
ma jkollhomx rabtiet mad-dinja,
mhu ser iħallu xejn warajhom.”
Ġuża tinsab midfuna f’qabar
għaliha waħedha (nru. 265) fiċĊimiterju Madonna tal-Karmnu
fis-Siġġiewi.

Ġuża tidher li għexet ħajja
ta’ qdusija. X’wirt ħallitilna?
Ġuża kienet xebba fqira, il-ftit li
kellha kienet taqsmu mal-oħrajn u
mal-batut imma madankollu
ħalliet wirt kbir kemm materjali
kif ukoll spiritwali. Tajjeb jingħad
li meta Ġuża għamlet it-testment
tagħha, hija ħalliet id-dar fejn
kienet toqgħod lill-Moviment
Madonna tal-Konsagrazzjoni. Hija
dar sempliċi, tixhed il-ħajja li
kienet tgħix hi, imma hija dar
sinjura ħafna spiritwalment, dar li
kull min daħal fiha jgħid li jħoss
paċi u serenità.
Ġuża żgur li tibqa’ magħrufa
wkoll għall-mafkar li ħalliet filGirgenti. Ir-roqgħa art fejn hi
poġġiet l-istatwa tal-Madonna fl1986 saret post ta’ devozzjoni,
post ta’ talb, fejn wieħed isib il-

faraġ, is-serenità mit-taħbit talħajja.
L-istatwa tal-Madonna bħalissa
għaddejja minn restawr estensiv,
qiegħda tinġieb lura għall-istat
oriġinali tagħha, kif għamilha liskultur Anton Agius. F’dan ilmafkar insibu wkoll l-istatwa ta’
Ġesù jbati biex niftakru u
nirringrazzjawh għat-tbatija li bata
għalina biex jifdina, kif ukoll listatwi ta’ San Mikiel u San
Ġużepp fost affarijiet oħra.
Imma l-akbar wirt li ħallitilna
Ġuża Mifsud huwa, bla dubju, leżempju li tatna bil-ħajja tagħha:
l-imħabba li kellha lejn isSantissima Trinità u l-Madonna u
s-sema kollha, l-imħabba lejn ilproxxmu u l-imħabba lejn ittagħlim ta’ Sidna Ġesù Kristu.
Hija grazzja kbira li dawk ilmessaġġi li kienet twasslilna Ġuża
għadhom magħna u wieħed jista’
jaqrahom jew fuq il-kotba li ġew
pubblikati bil-Malti u bl-Ingliż,
jew inkella billi jidħol fil-website:
www.ourladyofconsecration.org.
Nagħlaq bil-kliem li kienet
tħobb tgħid Ġuża stess: “Infaħħrek
Mulej għax m’hawnx bħalek...
Ikun imfaħħar Ġesu Kristu...
Madonna tal-Girgenti agħmilna
lkoll kuntenti.”

