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RIFLESSJONI ĊKEJKNA GĦAL KULJUM
MATUL MEJJU
IX-XAHAR TAR-RUŻARJU

L-Erbgħa 1 ta’ Mejju

Il-Ġimgħa 3 ta’ Mejju

Intom titolbu r-Rużarju kuljum? IrRużarju huwa t-talba li ssaħħaħna
fil-gwerra kontra l-ħażin.

Ir-Rużarju huwa t-talba favorita
tiegħi.

Papa Franġisku

Il-Ħamis 2 ta’ Mejju
Komplu itolbu r-Rużarju kuljum.
Il-Madonna lil Suor Luċija ta’ Fatima

San Ġwanni Pawlu II Papa

Is-Sibt 4 ta’ Mejju
Ir-Rużarju huwa l-aqwa arma għal
dawn iż-żminijiet.
San Piju ta’ Pietrelcina

Il-Ħadd 5 ta’ Mejju

qawwija. Użaha bilfiduċja u tistagħġeb
bir-riżultati.

Nafu li Kristu qam
tassew mill-imwiet,
Int sultan rebbieħ,
ħenn għalina.

San Josemaria Escrivà

Is-Sibt 11 ta’ Mejju

It-Tnejn 6 ta’ Mejju

Ir-Rużarju huwa liskola
fejn
tiġi
mgħallma
lperfezzjoni nisranija.

Agħtini armata ta’
nies titlob r-Rużarju
u jien nirbaħ iddinja.

San Ġwanni XXIII Papa

Il-Beatu Piju IX Papa

It-Tlieta 7 ta’ Mejju
Itlob
r-Rużarju.
Imbierka
lmonotonija tas-‘Sliema’ li ssaffi lmonotonija ta’ dnubietna.
San Josemaria Escrivà

L-Erbgħa 8 ta’ Mejju
Kemm hija sabiħa l-familja li kull
filgħaxija titlob ir-Rużarju.

Il-Ħadd 12 ta’ Mejju
Jiena r-ragħaj ittajjeb, igħid il-Mulej,
Jien nagħraf in-ngħaġ
tiegħi, u n-ngħaġ tiegħi jagħrfu
lili.
It-Tnejn 13 ta’ Mejju
Ir-Rużarju għandu jingħad bil-fidi
għaliex il-Mulej qal: ‘Emmnu li ġa
tkunu qlajtu; u jingħatalkom.’
San Alwiġi M de Montfort

San Ġwanni Pawlu II Papa

Il-Ħamis 9 ta’ Mejju

It-Tlieta 14 ta’ Mejju

Qatt mhu se jintilef bniedem li
jitlob ta’ kuljum ir-Rużarju. Dan lest
li
bil-qalb
kollha
niffirmah
b’demmi.

Ir-Rużarju
demonju.

San Alwigi M de Montfort

Il-Ġimgħa 10 ta’ Mejju

Ir-Rużarju Mqaddes huwa arma

huwa

l-flaġell

tad-

Il-Papa Adrijanu VI

L-Erbgħa 15 ta’ Mejju
Morru
għand
il-Madonna.
Ħobbuha! Itlobu dejjem ir-Rużarju.
Għiduh sew. Għiduh spiss kemm
tistgħu! Kunu erwieħ ta’ talb.

Is-Sibt 18 ta’ Mejju

Meta tara l-maltemp riesaq, jekk
tfittex il-kenn f’dak il-port żgur li hu
Marija, hemm ma jkunx hemm ilbiża li titkaxkar mal-mewġ jew
tintilef.
Tgħejjew qatt titolbu, dan hu li
jgħodd. It-talb iqanqal il-qalb ta’
Alla, u bih nakkwistaw il-grazzji li
neħtieġu.
San Piju ta’ Pietrelcina

San Josemarija Escrivà

Il-Ħadd 19 ta’ Mejju

Nagħtikom kmandament ġdid,
igħid il-Mulej, li tħobbu lil xulxin,
bħalma ħabbejtkom jien.

Il-Ħamis 16 ta’ Mejju

It-Tnejn 20 ta’ Mejju

Xi nies huma hekk boloh li jaħsbu li
jistgħu jvinċu fil-ħajja mingħajr lgħajnuna ta’ Marija. Ħobbu lillMadonna u itolbu r-Rużarju, għax
ir-Rużarju huwa l-arma kontra lħażen tad-dinja tal-lum. Il-grazzji
kollha li jagħti Alla jgħaddu
mingħand il-Qaddisa Omm tagħna.

Itlob r-Rużarju tiegħek bil-fidi, blumiltà, bil-kunfidenza, u bilperseveranza.

San Piju ta’ Pietrelcina

Il-Ġimgħa 17 ta’ Mejju

Meta titlob r-Rużarju tiegħek, lanġli jifirħu, it-Trinità Qaddisa
tieħu gost bih, Ibni jifraħ ukoll bih
u jien inkun ħienja wisq aktar milli
tista’ tobsor int. Wara s-Sagrificcju
Qaddis tal-Quddiesa, m’hemm xejn
fil-Knisja li nħobbu aktar mirRużarju.
Marija lill-Beatu Alan de la Roche

San Alwiġi M de Montfort.

It-Tlieta 21 ta’ Mejju
Il-Verġni Mbierka f’dawn l-aħħar
żminijiet li qed ngħixu fihom tat
effikaċja ġdida lir-reċita tar-Rużarju
b’tali mod li m’hemm l-ebda
problema, diffiċli kemm hija diffiċli,
kemm temporali u aktar u aktar
spiritwali, fil-ħajja personali ta’ kull
wieħed minna, tal-familji tagħna …
li ma tistax tkun risolta bir-Rużarju.
M’hemm
l-ebda
problema,
ngħidlek, li ma tistax tkun risolta
bit-talba tar-Rużarju Mqaddes.
Suor Lucija dos Santos ta’ Fatima

L-Erbgħa 22 ta’ Mejju

Aħna għandna fiduċja kbira firRużarju Mqaddes għall-fejqan talħażen li qed jahbat għalina fi
żminijietna.
Papa Piju XII

Il-Ħamis 23 ta’ Mejju
Il-familja li titlob flimkien, tibqa’
flimkien.
Fr Patrick Peyton

Il-Ġimgħa 24 ta’ Mejju
Dawk li jitolbu spiss ir-Rużarju u
bil-qalb bil-mod il-mod jikbru filgrazzja u fil-qdusija u jirbħu lprotezzjoni speċjali tal-Madonna
u jgħixu fil-ħbiberija ta’ Alla.
L-Isqof Hugh Boyle

Is-Sibt 25 ta’ Mejju
Ir-Rużarju huwa arma mill-aktar
qawwija li tkeċċi d-demonji u
tevita mid-dnub. Jekk tridu l-paċi
f’qalbkom,
fi
djarkom,
f’pajjiżkom, inġabru kull filgħaxija
itolbu r-Rużarju.
Papa Piju XI

Il-Ħadd 26 ta’ Mejju
Jekk xi ħadd iħobbni, iħares
kelmti, igħid il-Mulej, u Missieri
jħobbni, u aħna niġu għandu.
It-Tnejn 27 ta’ Mejju
Li kieku jkun hemm miljun familja

titlob ir-Rużarju kuljum, id-dinja
kollha ssalva.
San Piju X

It-Tlieta 28 ta’ Mejju
Ir-Rużarju
huwa
t-teżor
imprezzabbli ispirat minn Alla.
San Alwiġi M de Montfort

L-Erbgħa 29 ta’ Mejju
Ħadd ma jista’ jibqa’ jgħix fiddnub u fl-istess ħin jibqa’ jgħid irRużarju; jew ikollu jħalli d-dnub
jew ir-Rużarju.
L-Isqof Hugh Doyle

Il-Ħamis 30 ta’ Mejju
Ir-Rużarju huwa talba hekk umli u
fl-istess
ħin
sempliċi
u
teoloġikament
għanja
filkontenut bibbliku. Nitlobkom
itolbuh.
San Ġwanni Pawlu II Papa

Il-Ġimgħa 31 ta’ Mejju
Il-Verġni Marija tkun tistenniena
sa nofs il-lejl biex insellmulha
mqar b'ħames posti Rużarju.
San Ġorġ Preca

