Nitolbu r-Rużarju lil San Ġużepp
Fl-okkażjoni tas-Sena Ġubilari Universali 2020-2021 iddedikata lil
San Ġużepp fl-okkażjoni tal-150 sena mill-proklamazzjoni ta’ San
Ġużepp Patrun tal-Knisja Universali
Il-Misteri tal-Ferħ
It-Tnejn u s-Sibt
Missierna u Sliema għall-għaxar darbiet u fl-aħħar Glorja
Fl-Ewwel Misteru tal-Ferħ nikkonsidraw il-ferħ ta’ San Ġużepp meta
sar jaf mingħand l-anġlu li Marija l-Għarusa Verġni tiegħu kienet
saret Omm tal-Iben t’Alla.
Fit-Tieni Misteru tal-Ferħ nikkonsidraw il-ferħ ta’ San Ġużepp meta
sar jaf li Santa Eliżabetta sellmet lil Marija bħala Omm is-Sinjur Alla,
u għarfet il-miraklu tal-fejqan ta’ Zakkarija.
Fit-Tielet Misteru tal-Ferħ nikkonsidraw il-ferħ ta’ San Ġużepp meta
fit-twelid ta’ Ġesu’ ra l-anġli neżlin mis-sema u r-rgħajja jadurawh u
jgħarfuh bħala l-Messija li kellu jiġi.
Fir-Raba’ Misteru tal-Ferħ nikkonsidraw il-ferħ ta’ San Ġużepp meta
fil-preżentazzjoni ta’ Ġesu’ sama’ mingħand ix-xwejjaħ Xmun li ttarbija Ġesu’ kellu jkun il-Feddej tad-dinja.
Fil-Ħames Misteru tal-Ferħ nikkonsidraw il-ferħ ta’ San Ġużepp
meta wara tlett ijiem ta’ dwejjaq fit-tfittxija, sab lil Ġesu’ fit-Tempju.

Il-Misteri tat-Tbatija
It-Tlieta u l-Ġimgħa
Missierna u Sliema għall-għaxar darbiet u fl-aħħar Glorja

Fl-Ewwel Misteru tat-Tbatija nikkonsidraw in-niket ta’ San Ġużepp
meta ra lil Ġesu’ jitwieled f’għar fqajjar fl-eqqel tax-xitwa.
Fit-Tieni Misteru tat-Tbatija nikkonsidraw in-niket ta’ San Ġużepp
fiċ-ċirkonċiżjoni ta’ Ġesu’ li fiha, bħala rispett lejn il-liġi kellu jressaq
ukoll lis-Salvatur li twieled.
Fit-Tielet Misteru tat-Tbatija nikkonsidraw in-niket ta’ San Ġużepp
meta kellu jaħrab lejn l-Eġittu biex jeħles lil Ġesu’ mill-qilla ta’
Erodi.
Fir-Raba’ Misteru tat-Tbatija nikkonsidraw in-niket ta’ San Ġużepp
meta għal tlett ijiem flimkien ma’ Marija, beka t-telfa tal-maħbub
Ġesu’ Tiegħu.
Fil-Ħames Misteru tat-Tbatija nikkonsidraw in-niket ta’ San Ġużepp
meta kellu jinfired minn Ġesu’ u minn Marija għax kienet waslet issiegħa tal-mewt tiegħu.

Il-Misteri tal-Glorja
L-Erbgħa u l-Ħadd
Missierna u Sliema għall-għaxar darbiet u fl-aħħar Glorja
Fl-Ewwel Misteru tal-Glorja nikkonsidraw il-ġieħ ta’ San Ġużepp
meta kien magħżul biex ikun il-Missier Putattiv ta’ Ġesu, ir-Raġel
Kastissimu ta’ Marija u l-Kap tal-Familja Mqaddsa.
Fit-Tieni Misteru tal-Glorja nikkonsidraw il-ġieħ ta’ San Ġużepp
meta ra lill-qassisin u l-għorrief tat-tempju jitgħallmu mill-istess
xufftejn ta’ Ġesu u jqisuh bħala Ibnu.
Fit-Tielet Misteru tal-Glorja nikkonsidraw il-ġieħ ta’ San Ġużepp
meta kien obdut, irrispett u moqdi mill-Iben t’Alla

Fir-Raba’ Misteru tal-Glorja nikkonsidraw il-ġieħ ta’ San Ġużepp
meta wara l-mewt tiegħu f’dirgħajn Ġesu u Marija ġie milqugħ bħala
l-ewwel fost il-Patrijarki u l-Profeti u l-Ħabbar tal-miġja ta’ Kristu.
Fil-Ħames Misteru tal-Glorja nikkonsidraw il-Ġieħ ta’ San Ġużepp
meta narawh imweġġaħ fis-sema dritt wara Marija mill-anġli u lqaddisin, u mfaħħar fl-art l-ewwel u l-akbar patrun tal-Knisja ta’
Kristu.

Il-Misteri tad-dawl
Il-Ħamis
Missierna u Sliema għall-għaxar darbiet u fl-aħħar Glorja
Fl-Ewwel Misteru tad-Dawl nikkonsidraw meta San Ġużepp għaraf
il-Maternita’ tal-Madonna bil-Ħidma tal-Ispirtu s-Santa u b’hekk isir
il-Kustodju tal-Omm t’Alla Marija Mmakulata.
Fit-Tieni Misteru tad-Dawl nikkonsidraw meta San Ġużepp laqa’ ssejħa sabiex ikun il-Missier Puttativ ta’ Ġesu’ u b’hekk isir ilKustodju tal-Feddej.
Fit-Tielet Misteru tad-Dawl nikkonsidraw meta San Ġużepp obda
għall-Kmand Divin sabiex ikun il-Kap tal-Familja Mqaddsa u b’hekk
il-Knisja ħatrithu Patrun tal-Knisja Universali.
Fir-Raba’ Misteru tad-Dawl nikkonsidraw meta San Ġuzepp salva
lill-Familja Mqaddsa mill-għira tas-sultan Erodi u b’hekk salva lil
Ġesu’ s-Salvatur tagħna.
Fil-Ħames Misteru tad-Dawl nikkonsidraw meta San Ġuzepp
jirritorna bil-Familja Mqaddsa ġewwa Nazaret u b’hekk il-Messija
jissejjaħ in-Nazzarenu, il-Ħaruf ta’ Alla li jaħfer id-dnubiet tad-dinja.

Il-Bidu
Alla tagħna, isma’ t-talb tagħna, eħles għinna u ieqaf magħna.
Glorja lill-Missier, u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien filbidu, issa u dejjem, u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Amen.
O glorjuż Patrijarka, jiena noffrilek bil-qalb dan l-att ta’
meditazzjoni u talb, għal dawk kollha li bħalissa jinsabu fl-agunija
tagħhom u għalina meta tasal l-aħħar siegħa tagħna.
Salve Joseph
Sliem għalik, O Ġużeppi, tama żgura tal-ħajja tagħna u saħħa taddinja, sliem għalik, lilek ngħajtu aħna tturufnati, ulied Eva; lilek
nitniegħdu, nibku u nolfqu f’dan il-wied tad-dmugħ. Ejja mmela, O
Protettur tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena,
urina, wara dan it-turufnament, lil Ġesu’ frott imbierek tal-ġuf ta’
Marija; ħudna quddiem l-Għarusa Mqaddsa tiegħek, O ħanin, O
tajjeb, O ħelu verġni u Missier Ġużeppi. Amen.
Skond il-Fehma tal-Papa: Missierna, Sliema u Glorja.
San Ġużepp ta’ Qalb safja, itlob għalina.
Għall-Erwieħ tal-Purgatorju: Agħtihom , o Mulej...
Litanija ta’ San Ġużepp
Mulej, ħniena,
Kristu, ħniena,
Mulej, ħniena,
Kristu, ismagħna,
Kristu, ilqa’ t-talb tagħna,
Missier Etern, Alla,

Ħenn għalina

Iben, Alla, li fdejt id-dinja, Ħenn għalina
Spirtu s-Santu, Alla

Ħenn għalina

Trinita’ Mqaddsa, Alla wieħed, Ħenn għalina
Imqaddsa Marija,

Itlob għalina

Imqaddes Ġużeppi,

Itlob għalina

Iben glorjuż ta’ David,
Dawl tal-Patrijarki,

Itlob għalina
Itlob għalina

Għarus tal-Verġni Omm Alla,

Itlob għalina

Kustodju safi tal-Verġni Marija, Itlob għalina
Int li ħsibt għall-għajxien ta’ l-Iben t’Alla, Itlob għalina
Int li bi bżulitek ħarist lil Kristu, Itlob għalina
Int Kap tal-Familja Mqaddsa,

Itlob għalina

Ġużeppi kollok qdusija,

Itlob għalina

Ġużeppi kollok safa,

Itlob għalina

Ġużeppi kollok għaqal,

Itlob għalina

Ġużeppi kollok ubbidejnza, Itlob għalina
Ġużeppi, qaddej l-aktar fidil,

Itlob għalina

Mera ta’ sabar,

Itlob għalina

Ħabib kbir tal-faqar,

Itlob għalina

Xempju tal-ħaddiema,

Itlob għalina

Ġieħ u żina tal-ħajja tad-dar,

Itlob għalina

Ħarsien tal-verġni,

Itlob għalina

Sur qawwi ta’ kull familja, Itlob għalina
Faraġ ta’ l-imsejknin,

Itlob għalina

Tama tal-morda,

Itlob għalina

Patrun tal-moribondi,

Itlob għalina

Biża ta’ l-infern,

Itlob għalina

Protettur tal-Knisja Mqaddsa,

Itlob għalina

Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja.
Aħrilna, nitolbuk, Mulej.
Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja.

Ismagħna, nitolbuk, Mulej.
Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja.
Ħenn għalina, Mulej.
Alla qiegħdu sid fuq id-dar Tiegħu.
U ħakem fuq kulma Għandu.
Nitolbu. O Alla, li fil-providenza tiegħek tal-għaġeb għoġbok taħtar
lil San Ġużepp bħala Għarus ta’ l-Omm Imqaddsa tiegħek, agħmel,
nitolbuk, li kif qegħdin nagħtuh ġieħ fuq l-art bħala Protettur
tagħna, hekk ukoll ikun jistħoqqilna li jidħol għalina fis-sema: Int li
tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Amen.
It-Talb fl-Aħħar
U int, maħbub San Ġużepp, nitolbuk li taċċetta dan is-sehem fqajjar
tiegħi li għamilt għall-ġieħ tiegħek u nitolbok li taqlagħli minn
għand Ġesu’ u Marija l-grazzji spiritwali u temporali li għandi
bżonn. Ftakar ukoll, nitolbok, fl-agonizzanti ta’ dan il-jum. Amen.
Talba tal-Papa Ljun XII lil San Ġużepp
Fil-kbir hemm, li fih ninsabu, lejk nirrikorru o Ġużeppi Mqaddes u
mimlija bi kbira tama, l-għajnuna tiegħek insejħu wara dik ta’ lGħarusa tiegħek Imqaddsa.
Deh, għal dik il-kbira mħabba li rabtitek ma’ l-Immakulata Xbejba
Omm Alla, għal dik l-imħabba ta’ Missier li inti ġibt lit-tfajjel
Ġesu’, ħares nitolbuk b’ħarsa tal-ħniena, lejn dik l-eredita’, u li
Ġesu’ Kristu akkwista biċ-ċarċir ta’ Demmu; u bis-setgħa u lgħajnuna tiegħek għinna filli ninħtieġu.
Inti, li bi kbira ħeġġa ndukrajt u ħarist il-Familja Divina, agħti
għajnuna lill-ulied maħbuba ta’ Ġesu’ Kristu. Sikket u biegħed
minna din il-pesta ta’ erruri u ta’ vizzji, li qiegħda tħassar lid-dinja.
Minn ġewwa s-sema fejn tinsab, għinna f’din il-gwerra li aħna
għandna mid-dlamijiet ta’ l-infern, o Protettur l-aktar qawwi

tagħna; u kif Inti darba ħlist lit-tfajjel Ġesu’ minn taħt idejn dawk li
kienu jfittxuh għall-mewt, hekk ukoll issa ħares u eħles il-Knisja
Mqaddsa t’Alla mill-assalti ta’ l-għedewwa u minn kull għawġ.
Qiegħed lil kull wieħed u waħda minna taħt il-patroċinju tiegħek,
sabiex billi nimitaw Lilek u mgħejjuna Minnek nistgħu nagħmlu
ħajja qaddisa u mewta tajba u ġurnata nidħlu ngawdu ġewwa lĠenna għal dejjem. Hekk ikun.
TALBA TAL-PAPA FRANĠISKU LIL SAN ĠUŻEPP FLITTRA APPOSTOLIKA ‘PATRIS CORDE’
Sliem għalik, ħarries tal-Feddej, u għarus tal-Verġni Marija. Lilek
Alla fdalek lil Ibnu: fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha; miegħek
Kristu trawwem bħala raġel adult.
O Mqaddes Ġużeppi, kun missier għalina wkoll, u mexxina fit-triq
tal-ħajja. Aqlgħalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn
kull deni. Amen.

