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San Alwiġi M. De Montroft kien saċerdot 

b’devozzjoni kbira lejn is-Santissimu Sagrament  
(A.D. 31 Jannar 1673 - 28 April 1716).  Kien għad 
kellu biss 19-il sena meta ddeċieda li jagħti kull ma 
kellu u jgħix mill-għoti tal-karita’.  Ordna saċerdot 
f’Pariġi u għamel żmien kappillan fi sptar.  Kellu 
don għall-predikazzjoni.  Waqqaf il-kongregazzjoni 
‘Ulied il-Għerf’ u l-oħra bl-isem ‘Il-Kumpanija ta’ 
Marija’.  Hu jħeġġiġna sabiex nagħmlu l-Att ta’ 
Konsagrazzjoni jew Affidament lil Ġesù permezz 

ta’ Marija.  Qabel ma naslu biex nagħmlu dan l-affidament, hu jħeġġiġna 
nagħmlu xi prattiċi spiritwali ħalli l-konsagrazzjoni tħalli l-frott. 
 
L-ewwelnett, iħeġġiġna sabiex naqaw il-ktieb ‘Il-Vera Devozzjoni lejn il-
Verġni Marija’ miktub minnu sabiex niddeċiedu jekk irridux tassew 
nikkonsagraw lilna nfusna lil Ġesù permezz ta’ Marija.  Iridna naqrawh 

IL-KONSAGRAZZJONI LIL ĠESÙ PERMEZZ TA’ MARIJA 
ġrajja u tifsir 

“Xerrdu aktar it-tagħlim sabiħ ta’ San Lwiġi Marija Grignion 
de Montfort dwar il-konsagrazzjoni tagħna nfusna lil Ġesù 

minn idejn Marija.”  

Mons. Isqof Mario Grech 

Ittra Pastorali Nintelqu f’dirgħajn Ommna Marija, 2019 



sewwa u mhux fuq fuq;  ma ninsewx li hu tant kien jieħdu dan l-
affidament bis-serjetà, li saħansitra kien isejjaħlu ‘jasar’ jiġifieri ‘għotja 
sħiħa u bla kundizzjonijiet’. 
 
Wara dan, wieħed irid jgħaddi għall-għażla tal-ġurnata li fiha jkun se 
jagħmel il-konsagrazzjoni.  Din il-ġurnata trid tkun kommemorazzjoni jew 
festa Marjana.  Tkun liema tkun il-festa, wieħed irid jibda jħejji ruħu 33 
ġurnata qabel.  Wieħed iwettaq eżerċizzju spiritwali għal 33 ġurnata u l-
ġurnata ta’ wara tkun il-ġurnata li fiha wieħed iwettaq il-konsagrazzjoni.  
Din li ġejja hija l-lista tal-festi Marjani ewlenin li huma komuni kemm għall-
kalendarji tradizzjonali kif ukoll dawk tan-Novus Ordo.   

Bidu tal-Pjan  
ta’ 33 ġurnata 

Il-Festa Marjana skont 
l-għażla tiegħek  

Festa /Jum  

il-Konsagrazzjoni 

9 ta’ Jannar 
Dehra tal-Madonna   

ġo Lourdes 
11 ta’ Frar 

20 ta’ Frar 
It-Tħabbira tal-Anġlu  

lil Marija 
25 ta’ Marzu 

13 ta’ Ġunju 
Il-Verġni Mqaddsa 
Marija tal-Karmelu 

16 ta’ Lulju 

13 ta’ Lulju 
L-Assunzjoni  

tal-Verġni Marija 
15 ta’ Awwissu 

6 ta’ Awwissu 
It-Twelid  

tal-Madonna 
8 ta’ Settembru 

13 ta’ Awwissu Il-Madonna tad-Duluri 15 ta’ Settembru 

19 ta’ Ottubru 
Il-Preżentazzjoni  

ta’ Marija 
21 ta’ Novembru 

5 ta’ Novembru 
L-Immakulata 

Kunċizzjoni 
8 ta’ Diċembru 

9 ta’ Novembru 
Il-Madonna  

ta’ Guadalupe 
12 ta’ Diċembru 



Issa jibda l-perijodu tat-33 ġurnata.  San Alwiġi jaqsam dawn il-ġranet 
f’sezzjonijiet; kull ġurnata jkollha l-qari tagħha meħud mill-Iskrittura 
Mqaddsa, ‘L-Imitazzjoni ta’ Kristu’ u l-ktieb tiegħu tal-‘Vera Devozzjoni’.  
Wieħed għandu mhux biss jaqrahom imma jagħmilhom tiegħu.  
 
L-ewwel jiġi l-perijodu ta’ tnax-il ġurnata.  Wieħed jiżvojta lilu nnifsu mill-
ispirtu tad-dinja b’perijodu ta’ penitenza u mortifikazzjoni.  Għal tnax-il 
ġurnata, il-kandidat jitlob il-Veni Creator, l-Ave Maris Stella, il-Manjifikat, u 
l-Glorja.  Imbagħad isegwu tliet ġimgħat, kull ġimgħa jkollha l-fokus 
partikulari tagħha. 
 
L-ewwel ġimgħa tiffoka fuq offerta tat-talb u d-devozzjonijiet tagħna għall-
għan li wieħed jifhem lilu nnifsu u lil dnubietu; l-umiltà hija l-muftieħ u t-
talb tal-Litanija tal-Ispirtu s-Santu, il-Litanija ta’ Loreto (tal-Madonna) u l-
Ave Maris Stella. Dan isir fil-ġranet kollha tal-ġimgħa. 
 
Matul it-tieni ġimgħa, nitolbu lill-Ispirtu s-Santu jgħinna nifhmu aħjar lill-
Verġni Marija; nitolbu l-Litanija tal-Ispirtu s-Santu mill-ġdid, il-Litanija ta’ 
Loreto, l-Ave Maris Stella, it-talba lil Marija minn San Alwiġi nnifsu u 
ħames posti tar-Rużarju.  Dan isir fil-ġranet kollha tal-ġimgħa. 
 
Matul it-tielet ġimgħa, nippruvaw nifhmu aktar lil Kristu permezz tal-
Meditazzjoni u mill-ġdid il-Litanija tal-Ispirtu s-Santu, l-Ave Maris Stella u l-
Litanija ta-Isem Imqaddes ta’ Ġesù, it-talba lil Marija minn San Alwiġi u t-
talba ‘O Ġesù li tgħix f’Marija’. 
 
 
Din ta’ hawn taħt hija skema li tista’ tgħin. 

Tnax-il jum ta’ Preparazzjoni 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

L-Ewwel Ġimgħa 13  14  15  16  17  18  19 

It-Tieni Ġimgħa 20  21  22  23  24  25  26 

It-Tielet Ġimgħa 27  28  29  30  31  32  33 

https://www.fisheaters.com/totalconsecrationday1.html
https://www.fisheaters.com/totalconsecrationday13.html
https://www.fisheaters.com/totalconsecrationday20.html
https://www.fisheaters.com/totalconsecrationday27.html


L-34 jum ikun il-Jum ta’ Konsagrazzjoni.  Il-ġurnata tal-konsagrazzjoni trid 
tkun waħda mgħoddija fis-sawm, fl-għoti tal-karità, u fl-offerta ta’ xema’ 
votiva għall-ġid tal-oħrajn; il-penitenza hija meħtieġa biex wieħed jersaq 
għall-Att bi spirtu ta’ mortifikazzjoni. 
 
F’dan il-mument fittex li tersaq lejn il-Qrar jew jekk mhux illum, matul il-
ġimgħa ta’ qabel.  Irċievi t-Tqarbin bl-intenzjoni li tagħti lilek innifsek lil 
Ġesù bħala ilsir tal-imħabba minn idejn Marija.  Ipprova rċievi t-Tqarbin 
skont il-metodu msemmi fil-ktieb ‘Il-Vera Devozzjoni’. 
 
Issa huwa l-waqt li titlob il-kelmiet tal-Att ta’ Konsagrazzjoni.  Għid it-talba 
fil-knisja, idealment wara l-Quddiesa quddiem it-Tabernaklu u ffirma 
b’idejk il-kopja tal-Att tal-Konsagrazzjoni. 
 
Wara li tkun għamilt it-Talba tal-Konsagrazzjoni, kompli għix fid-dell tal-
Verġni Marija.  Jekk mhux inkonvenjenti għalik, għid ta’ kuljum ‘Il-Kuruna  
ċ-Ċkejkna tal-Verġni Marija’ msemmija minn San Alwiġi.  Wieħed jista’ 
wkoll jilbes domna tal-Madonna ma’ għonqu jew inkella ma’ waħda minn 
idejh.  Fl-aħħarnett, wieħed jista’ wkoll jissieħeb membru fil-Konfraternità 

 Jien illum nagħżel lilek O Marija, fil-preżenza 

tal-qtajjiet kollha tas-sema, biex tkun l-

Omm u s-Sidt tiegħi. Jiena nagħtik u 

nikkonsagralek bħal ilsir tiegħek ġismi u ruħi, 

u dak kollu li għandi fija u madwari; u 

saħansitra l-valur tal-opri tajba tiegħi, tal-imgħoddi, ta’ issa u 

ta’ li ġej. Jiena nagħtik id-dritt kollu u assolut li tiddisponi 

minni u minn kull ma għandi, mingħajr l-iċken riserva, kif 

jogħġob lilek, u għall-akbar glorja t’Alla, kemm fiż-żmien kif 

ukoll fl-eternità.  

Adattat minn Dun Geoffrey G. Attard 


