
Ir-Rużarju talba attwali!

IIx-xahar t’Ottubru huwa marbut mat-talba tar-Rużarju Mqaddes, it-talba 
li tagħtna Ommna Marija biex permezz tagħha torbotna magħha u 
tressaqna lejn binha Ġesù. Kultant ikun hemm minn jgħid li t-talba 
tar-rużarju hija xi ħaġa tal-passat jew tan-nanniet tagħna, imma dan 
żgur li mhux minnu. It-talba tar-Rużarju ma tiskadi qatt għax hija talba 
evanġelika. Fit-talba tar-Rużarju aħna nimmmeditaw il-pjan t’Alla 
għas-salvazzjoni tagħna. Fil-misteri tar-Rużarju nsibu l-mod ta’ kif Alla 
riedried iħabbibna miegħu: f’kelma waħda kif Alla ried jagħmilna qaddisin. 
It-talba tar-Rużarju hija għodda tajba għal qdusija tagħna u biex wieħed 
jimxi fuq il-kelma t’Alla. Fil-fatt jekk inħarsu lejn il-ħajjiet ta’ diversi qaddisin 
Dumnikani nsibu li dawn għamlu użu għaqli minn din l-għodda li Ommna 
Marija afdat f’idejn Missierna San Duminku u l-Ordni li huwa waqqaf biex 
jaslu għal għola grad ta’ qdusija u perfezzjoni. Fost il-qaddisin Dumnikani 
li jispikkaw fir-rabta tagħhom mat-talb tar-Rużarju nsibu lil San Martin De 
PPorres, San Franġisk Coll, il-Beatu Bartolo Longo, Beatu Alan de la Roche. 
Dawn kollha huma xhieda ta’ kif it-talba tar-Rużarju għenithom jikbru 
fil-grazzja t’Alla. 
L-ikbar xhieda tal-qawwa tat-talba tar-Rużarju hu Missierna San Dumin-
ku stess, li meta beda l-battalja kontra l-ereżiji ta’ żmienu, il-Madonna 
tatu l-ikbar għodda u mezz ta’ kif jiġġieled din il-battalja billi tatu t-talba 
tar-Rużarju Mqaddes ġewwa Prouille fi Franza. L-Ordni Dumnikan dejjem 
xerred din it-talba għażiża ta’ Marija għax għandha rabta unika mal-ist-
ess kariżma tal-predikazzjoni. Il-Knisja tal-Lunzjata fil-Birgu għandha 
rabta speċjali u unika ma’ din il-missjoni minħabba li kien fil-Knisja 
tal-Lunzjata, il-Birgu, li twaqqfet l-ewwel fratellanza tar-Rużarju Mqaddes 
fi gżiritna.
Ejjew inkomplu flimkien din il-missjoni li ħallewlna missierijietna għax per-
mezz tar-Rużarju aħna nkunu qegħdin nippridkaw lilna nfusna il-Vanġelu 
permezz ta’ Marija u b’din it-talba nistgħu negħlbu kull ostaklu fil-ħajja 
tagħna. It-talba tar-Rużarju ma tmut u ma tiskadi qatt għax hija t-talba li 
fiha tiġbor il-Vanġelu, għax il-Vanġelu kien għadu u jibqa’ attwali u dan 
nistgħu ngħiduh ukoll għat-talba tar-Rużarju. J’Alla fil-familja tagħna, fuq 
il-postijiet tax-xogħol tagħna u fl-iskejjel tagħna nitolbu din it-talba li biha 
Omma MarOmma Marija torbotna mal-qalb bla tebgħa tagħha. 

Il-Madonna tar-Rużarju tħariskom u tgħinkom fil-qdusija tagħkom per-
mezz tar-Rużarju Mqaddes. 
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