
Talb tal-Krucjata

                              Talb dettati mis-Sema

Locuzzjonijiet  mogħtija lil Maria Ħniena Divina bejn Novembru 2011 u Frar 2013

Talb 1-99  inklus Talb tal-Litanija.

2013  www.thewarningsecondcoming.com  (drittijiet kollha riżervati)

Dwar dan  il-Ktieb ta`Talb.

Il-talb li jinsabu f'dan il-ktieb mhumiex ta 'oriġini umana. Huma ngħataw lil mara 
ordinarja, omm miżżewġa, li tghix  fl-Ewropa li ġiet msejjha biex tipproklama l-Kelma 
ta 'Alla.
Bla ma tixtieq  li tkun magħrufa  u lanqas ċċelebrata  fi kwalunkwe mod, hi rċeviet 
aktar minn 700 messaġġi mis-Sema  fuq bażi ta 'kuljum minn Novembru 2010. Il- 
messaġġi  kollha  jidhru fuq il-websajt  www.thewarningsecondcoming.com 

Dawn il- Messaġġi jiżvelaw il-Pjan Divin ta 'Alla għal dinja  li qeghda tmutu, fir-
rigward ta' dak kollu li se jiżvolġi fiz-zminijiet  ta` l- aħħar  li jwasslu għat-Tieni Migja  
ta 'Ġesù Kristu. Dawn il-viżjonijiet, il-messaġġi u t-talb ġew riċevuti permezz tal-
Ispirtu s-Santu u huma ppreżentati f'dan il-ktieb kif iddettat għall qaddej ta 'Alla li 
jissemma bhala Maria Divina Ħniena.
Bħal fil-jiem meta Ġesù twieled, Alla bagħat  il-profeta  Gwanni   il-Battista   biex 
"jhejji dritta  it-triq  tal-Mulej" u biex iwissi lill-nazzjon ta 'Iżrael li l-profeziji ta' Isaija 
dwar il-Messija kienu waslu biex jiġu mwettqa.  Il-Messaġġ ta` Gwanni  kien li n-nies 
jippreparaw ruħhom għall-Messija li ġej, permezz ta 'indiema u l-purifikazzjoni 
spiritwali. Illum, aħna qedin  ningħataw l-istess messaġġ - li l-Messija dalwaqt se 
jirritorna u li irridu nkunu  lesti spiritwalment. Inkella se nkunu maqbuda  ghal 
gharrieda  u insibu ruħna bil-wieqfa quddiem Alla fil-mistħija mortali ta` dnubietna  
esposti bis-sħiħ, li l-qatgha  ma tistgħax tiġi kompletament immaġinata jew mifhuma.
Matul l-istorja, il-profeti  t`Alla ġew miċħuda, l-aktar eżempju evidenti  hu  meta l` 
Iben t` Alla  kien msallab minn  nies li hu gie biex isalva. Aħna nistghu  nassumu li 
llum, il-messaġġiera ta' Alla u, tabilħaqq Alla nnifsu, ma jistgħux jiġu riċevuti b'mod 
differenti milli fil-jiem ta Gwanni l-Battista. Madankollu, huwa dmir tagħna li nisimghu 
'b'attenzjoni għal dawk il- vuċijiet "biki fid-deżert", li jsejhulna  biex nabbandunaw dak
kollu li hu  ta` dnub u li nirritornaw għall Ħallieq tagħna bi  qlub miftuħa lesti li nirċievu
l-maħfra ta' Alla u l-Grazzja  Tiegħu.
Billi  tirrifjuta tali messaġġi minn idejk , tpoġġina  fl-istess  periklu bħal dawk li ċaħdu 
lil Ġwanni l-Battista u, sussegwentement, l-Iben ta 'Alla, Ġesù Kristu.
Billi tirċievi l-Verità  t`Alla u ssegwiha   kull fejn din twassalna, aħna, bħall-familji ta` 
Noe u Lot, nistghu  nkunu meħlusa  mill-kastig li  ġej li wasal  biex jiġi mferra fuq , 
dinja dispregjattiva u  sekulari. Għalkemm  iz-zmien   qed jispicca , Ġesù jestendi 
jdejh  ghar-riconciljazzjoni  maghna  sabiex l-ebda l-ruħ ma  tintilef. Ma jimpurtax 
kemm aħna tlaqna l-boghod  minn Ġesù, billi nirċievu  l-Ħniena Tiegħu u nhalluh  
jidħol  go qlubna, aħna nistgħu xorta nkunu nafu l-ferħ li tkun rikonċiljat mal-Ħallieq 
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tagħna hekk  kif aħna nidħlu fis-Saltna  Eterna t` Alla.
Kif inti taqra l-talb mnizzla  f'dan il-ktieb, iftaħ qalbek u itolbu li l-Ispirtu s-Santu  
jkellmek, idawwal  il-qalb tiegħek u jagħti l-grazzja biex diddixxerni  s-sors tal-kliem li 
jinsabu hawnhekk.

              Talb tal-Krucjati  & Litaniji

                              INDIĊI

                      Talb tal-Krucjati

             Talb għall-qassisin li nitolbu huma  bil-blu

(1) Rigal tiegħi lil Ġesù biex  ssalva l-erwieh                           Novembru 17, 2011
(2) Għall-mexxejja globali                                                        Novembru 18, 2011
(3) Teħles d-dinja mill-Biża                                                      Novembru 19, 2011
(4) Tghaqqad  il-Familji Kollha                                                 Novembru 20, 2011
(5) Tifħir lil Alla l-Aktar Gholi                                                    Novembru 21, 2011
(6) Waqqaf  l-antichrist                                                             Novembru 22, 2011
(7) Għal dawk li jirrifjutaw il-Ħniena                                         Novembru 22, 2011
(8) Il-konfessjoni                                                                      Novembru 22, 2011
(9) Offerta ta Tbatija bħala Rigal                                             November 28, 2011
(10) Ġgorr il-fjamma ta Mhabbtek                                           Novembru 29, 2011
(11) Waqqaf il-Mibegħda tal-Visjunarji                                     Novembru 30, 2011
(12) Evita d-dnub  tal-Kburija                                                   Diċembru 3  , 2011
(13) Sejħa għall-immunità                                                        Diċembru 11, 2011
(14) Kontra  Gwerra Nukleari                                                   Diċembru 14, 2011
(15) Grazzi għad-Don  tal-Ħniena Divina                                 Diċembru 19, 2011
(16) Biex taċċetta l-Grazzji OffrutiMatul It-Twissija                  Diċembru 31, 2011
(17) Għall Erwieħ  hziena                                                        Jannar  1, 2012
(18) Waqqaf l-antikrist & l-grupp tiegħu                                   Jannar 11, 2012
(19) Għaz-Żgħażagħ                                                               Jannar 13, 2012
(20) Waqqaf l-antichrist milli Jeqred d-Dinja                           Jannar 19, 2012
(21) Ringrazzjament  lil Alla l-Missier għas-Salvazzjoni          Jannar 24, 2012
(22) Kleru: Tilqa 'l-Taghlim tal-Knisja                                      Jannar 28, 2012
(23) Għas-Sigurtà ta` Papa Benedittu                                    Jannar 29  2012
(24) Indulgence Plenarja għal assoluzzjoni                           Jannar  31  2012
(25) Għall-protezzjoni tal Visjunarji  madwar id-Dinja             Frar        4 , 2012
(26) Itolbu-Rużarju biex issalvaw  in- Nazzjon taghkom         Frar,     5  2012
(27) Għall-Paċi  fid- Dinja                                                       Frar    06, 2012
(28) Għall Unifikazzjoni tal- Knejjes insara                             Frar  8  , 2012
(29) Ipproteġi l-Prattika tal-Kristjaneżmu                                Frar 12,  2012
(30) Biex tevita, Gwerra, Ġuħ u Persekuzzjoni Religjuza      Frar 14, 2012
(31) Katina ta 'Talb għall-Protezzjoni                                     Frar 16, 2012



(32) Biex twaqqaf l- Abort fl-Irlanda                                       Frar 17 , 2012
(33) Aċċetta L-Siġill t 'Alla Ħaj                                                Frar 20, 2012
(34) Rigal ta 'Sawm lil Ġesù (għal Randan)                          Frar 22 , 2012
(35) Għall-Erwieħ  biex jidhlu Fis-Sema                                Marzu 1 ,2012
(36) Għinni   biex Nonora  l` Veru  Alla                                  Marzu 7, 2012
(37) Unifikazzjoni ta` Ulied Kollha  t`Alla                           Marzu 14, 2012
(38) Talba ta` Salvazzjoni għall- Knisja Kattolika              Marzu  20, 2012
(39) Biex Ipprepara l-Erwieħ għas-Sema l-Gdida             Marzu  21, 2012
(40) Kleru: Ipprepara l-Erwieħ għat- Tieni Migja               Marzu 24  2012
(41) Għall-Erwieħ ta` dawk li ma jemnux                          Marzu  25, 2012
(42) Sawm biex twaqqaf  il-Valuta wahda dinija                Marzu  27, 2012
(43) Biex Ssalva l-erwieh  matul It-Twissija                       April    3, 2012
(44) Tiddefendi l-Fidi tiegħi Kontra l-Profeta Falz              April  12, 2012
(45) Tirbah Ħsibijiet negattivi                                             April 17, 2012
(46) Ehlisni  mill-Ktajjen ta 'Satana                                     April 20, 2012
(47) Heggeg l-imhabba tieghek għal Ġesù                         April 22, 2012
(48) Grazzja biex  tipproklama l-Tieni Migja  ta 'Kristu       April 22, 2012
(49) Rahan ta 'Lealtà għall Kleru  Kristjan                          April 24, 2012
(50) Ġesù Għini  biex  inkun naf  Min int                             April 30, 2012
(51) Għad-Don  ta 'l-Ispirtu s-Santu                                    Mejju 4 , 2012
(52) Talba  lill-Missier                                                          Mejju 8 ,  2012
(53) Talba għall-Knisja Kattolika                                         Mejju ,10  2012
(54) Talba biex ittaffi  l-Impatt tat-tielet Gwerra Dinija        Mejju 16, 2012
(55) Biex tpprepara għat-Twissija                                      Mejju 21, 2012
(56) Kleru: Biex Tipproteġi l-Ewkaristija Mqaddsa              Mejju 26, 2012
(57) Talba ghal-Kleru - Ġesù, hallini  nisma sejħa tiegħek Mejju 28, 2012
(58) Talba tal-Krucjata tal-Konverżjoni                               Mejju 31, 2012
(59) Rahan ta 'Lealtà  ghar-rieda Divina                            Ġunju  13, 2012
(60) Konverżjoni tal-Familji matul It-Twissija                     Ġunju 14 , 2012
(61)  Tevita  Kontrol wiehed Dinji                                      Gunju  17, 2012
(62) Għal midinbin  mitlufin u  u bla tama                          Ġunju 21, 2012
(63) Ippriservani  Fuq Dan il- Vjaġġ                                   Ġunju29 , 2012
(64) Biex ssalva lil hutek                                                     Lulju 4 2012
(65) Għall Dawk fid-dnub il-mejjet                                       Lulju 9, 2012
(66) Kleru: Ibqghu  leali ghal- Kelma Mqaddsa                  Lulju 16, 2012
(67) Żomm l-uliedi  Salvi  mill-Re tal-gideb                         Lulju 17, 2012
(68) Ipproteġini  mill-influwenza ta 'Satana                          Lulju 23 2012
(69) Lil Alla l-Missier  biex  taċċetta r-rieda Divina Tiegħu   Lulju 26, 2012
(70) Kleru:  Zom Sod u Veru  ghall-Kelma Mqaddsa t 'Alla Lulju 30, 2012
(71) Salvana mill-Persekuzzjoni                                          Lulju 31, 2012
(72) It-Talba Tad- Dixxiplu.                                                 Awissu 7, 2012
(73) Għall-Erwieħ Żgħażugħa, Żgħażagħ                           Awissu16 2012
(74) Għad-Don  tad 'Dixxerniment                                      Awissu 22, 1012
(75)  Noffri l-Uġigħ tiegħi  lilek  għażiż Ġesù                      Settembru 4 2012



(76)  It-Talba ta` l-Atheist                                                   Settembru 10, 2012
(77) Għall-Gran Brittanja                                                    Settembru 17, 2012
(78) Salvani mill-Hazen                                                      Settembru 25, 2012
(79) Għaz-żewġ biljun Erwieħ Mitlufa                                Settembru 27, 2012
(80) Għall-Erwieħ ta 'dawk li Jikkomettu qtil                       Ottubru 14, 2012
(81) Għad-don  tat-tqarbin                                                  Ottubru 19, 2012
(82) Għar-Rebha tal-fdal tal-Knisja                                     Ottubru 25, 2012
(83) Għall-Mitigazzjoni tal-Kastigi                                      Novembru1 , 2012
(84) Ddawwal l-Erwieħ tal-elit li jmexxu d-dinja:                 Novembru 9, 2012
(85) Salva l-Istati Uniti tal-Amerika mill-qarrieq                   Novembru 17, 2012
(86) Ehlisni   mit-turment tad 'Dubju                                   Novembru 27, 2012
(87) Ipproteġi n-Nazzjon tagħna mil-hazen                              Novembru 30, 2012
(88) Għall-Erwieħ wara t-Twissija                                            Diċembru 3, 2012
(89) Għal-Midinbin mizerabbli                                                  Diċembru 15, 2012
(90) Ringrazzjament għall Tieni Migja Glorjuza tieghek          Diċembru 22, 2012
(91) Żommni fidil ghal- Fidi tiegħi (matul il-persekuzzjoni)       Jannar 4, 2013
(92) Għall-Grazzja tal 'perseveranza                                        Jannar 6 2013
(93) Għall-Dmugħ tal- konverżjoni                                            Jannar 11, 2013
(94) Biex tfejjaq il-Mohh, Gisem u r-Ruh                                  Jannar  15, 2013
(95) Biex Tghini nsib Hin ghat-Talb                                          Jannar 23,  2013
(96) Biex Tbierek  u tipproteġi  il-Gruppi tat-talba tal Kruċjata Jannar 25 2013
(97) Biex tgħaqqad  l-Gruppi  tat-Talb tal-Kruċjata                   Frar 5 , 2013
(98) Għall-Grazzja t 'Alla biex tkopri l-mexxejja dinjija              Frar 3,  2013
(99)  Għall-Salvazzjoni tal-Awstralja u  ta` New Zealand           Frar 8, 2013
(100) Għas-sopravivenza tal-Kristjaneżmu                                Frar 13, 2013
(101) Talba tal-Miraklu biex thoss il-Prezenza ta` Gesu`            Frar 19 ,2013
(102) Sabiex insostnu l-fidi u twemmin fil-Messaġġi t`Alla għad-dinja Marzu 13,2013
 (103) Biex taqsmu l-Kalci tad-Tbatija ma' Kristu                             Marzu 22 2013

(104)  Ehles dir-ruħ mill-jasar                            April 11 2013

(105)  Don tal-konverżjoni għal Oħrajn.                                                April 19 2013

(106) Ħniena għaż-żgħażagħ li ma jemmnux f’Alla                            May 09 2013 

(107) Salvani min-nirien ta’ l-Infern.                                                 May 17 2013

(108) Nitilghu l-Gholja tal-Kalvarju                                                     June04 2013

 (109) Ghar-Rigal tal-Fiducja                                                  June10 2013

(110)  Għas-Sacerdoti biex jibqghu fidili għall-Kelma Qaddisa.                 June 23 2013

(111)  Biex tikkonsagraw lil Uliedkom lil Ġesù Kristu                   June26 2013

(112)  Ghall-Grazzja tas-Salvazzjoni                                                      July 05 2013

(113) Sabiex neqirdu l-hazen f’artna.                                                                Jul 10 2013

(114) Ghas-Sacerdoti biex jircievu d-Don tal-Verita’                   Jul14 2013



(115)  Ghar-Rigal tal-Konverzjoni                                                                       Jul 18 2013

(116) Ehlisni mill-hazen tal-gideb                                                                        Jul 23 2013

(117) Għal dawk li biegħu ruhhom.                                                                                Jul 29 2013

(118) Ghall-generazzjoni mitlufa t’erwieh zaghzagh.                                                Sept02 2013

(119)   Biex inhoss l-Imhabba ta’ Gesu’.                                                                      Sept 03 2013

(120) Waqqaf il-firxa tal-Gwerra                                                                  Sept 08 2013

                                          

(121) Alleanza mal-Armata ta’ Gesu’ Kristu.                                                                Sept15 2013

(122) Għall-konsagrazzjoni lid-Demm Prezzjuż ta' Ġesù Kristu.                                 Sept 18 2013

(123) Ir-Rigal tar-rieda hielsa lil Alla:                                                                                Oct 02 2013

(124) Isma’ l-karba tieghi ghall-helsien.                                                                          Oct 24 2013

(125) Biex niddefendu l-Kelma l-Izjed Qaddisa t’Alla.                                                  Oct 29 2013

(126) Biex nirrezistu l-persekuzzjoni religjuza.                                                              Nov14 2013

(127)  Biex insalva ruhi u dawk tal-mahbubin tieghi                                                    Nov 18 2013

(128)  Biex nigbru u nghaqqdu l-erwieh kollha. Nov 20 2013

(129)  Ghar-Rigal ta’ l-Imhabba.                                                                                        Nov 23 2013

(130) Talba tal-Krucjat Novena tas-Salvazzjoni                                                             Dec 01 2013

(131) It-Talba tal-Hniena.                             Dec 28 2013

(132) Iċħdu lil Satana, biex tipproteġu din il-Missjoni.                                                 Jan 31 2014

(133) Sejħa biex nerġa’ lura lejn Alla.                                                                               Feb 05 2014

(134) Biex nemmen fl-Eżistenza t’Alla                                                                              Feb 05 2014

(135) Biex niddefendi l-Verita’                                                                                          Feb 06 2014         

(136)  Biex inżomm Kelmtek.                                                                                             Feb 22 2014

(137)  Talba ta’ Restawrazzjoni Feb 23 2014

(138)  Protezzjoni mill-mibegħda. Feb 27 2014

(139) Għas-saħħa biex negħleb il-ħażen. Mar 08 2014

(140) Protezzjoni mill-Ġerarkija tal-Anġli Mar13 2014

(141) Protezzjoni kontra l-persekuzzjoni.                                                                      Mar 18 2014

(142) Inħejju għall-mewt.                                                                                               Mar22 2014

(143) Biex nipproteġu din il-Missjoni ta’ Salvazzjoni:                                               Mar25 2014

(144)  Biex nipproteġu l-Fidi Kristjana.                                                                         Apr 02 2014



(145)  Imlieni bir-Rigal tal-Imħabba Tiegħek            Apr 03 2014

(146)   Protezzjoni kontra  l-qerq                                                                                 Apr 11  2014

(147)   Alla l-Missier, uri Ħniena ma’ dawk li jiċħdu lil Ibnek                                 Apr 20 2014

(148)  Ejja għinni                                                                                May 03 2014

(149)   Sabiex infittxu l-Imħabba ta’ Alla.                                                                  May 11 2014

(150) Biex insalvaw l-erwieħ ta’ dawk li ma jemmnux                                            May 16  2014

(151) Biex niddefendu l-Fidi                                                                                           May  22 2014

(152) Għinni fis-siegħa tax-xejn tiegħi                       May 31  2014

(153)   Ir-Rigal ta’ Protezzjoni għat-tfal                                                                       May 31 2014

(154) Talba ta’ Jum il-Festa tal-Omm tas-Salvazzjoni:                                              Jun 04 2014

(155) Għall-Protezzjoni tal-Missjoni ta’ Salvazzjoni                                                  Jun 08 2014

(156) Protezzjoni mill-mibegħda                                                                                   Jun 09 2014

(157) Għall-erwieħ li jinsabu miżmuma maqbudin                                                  Jun  14 2014

(158) Ħarisni mir-reliġjon waħda dinjija                                                                     Jun 27 2014

(159) Nittallab għall-Imħabba ta’ Alla.                                                                        Jul 08 2014

(160) Għinni biex inħobbok iżjed                                                                                  Jul 22 2014

(161)  Għall-kunfidenza u l-paċi                                                                                    Jul 23 2014

(162)  Biex tħares  lid-dghajjef u l-innoċenti                                                             Jul 24 2014

(163) Eħlisni mill-persekuzzjoni.                                                                                  Aug 09 2014

(164) Talba tal-Paċi għan-Nazzjonijiet.                                                                      Aug 24 2014

(165) Għar-Rigal tal-Ħajja Eterna.                                                                              Sept 05 2014

(166) Sabiex jitbiegħed il-qtil tal-innoċenti                                                              Sept 1 2014

(167) Ipproteġi l-familja tiegħi                                                                                    Sept 21 2014

(168) Għar-Rigal tal-Imħabba ta’ Alla.                                                                       Sept 29 2014

(169) Għas-salvazzjoni ta’ dawk li jirrifjutaw lil Kristu.                                           Oct 02 2014

(170) Biex inżomm il-Kelma Qaddisa ta’ Alla.                                                        Oct 08 2014



                                    

                                                 Talb tal-Litanija

(1) Il-protezzjoni kontra l-Profeta Falz                                      Awissu 19, 2012
(2) Għall-Grazzja ta l'Immunità                                                Awissu 24, 2012
(3) Tiddefendi l-Kelma ta 'Alla                                                 Ottubru 24,  2012
(4) Biex ttaffi l-Kastig minn Alla l-Missier                                 Jannar 12, 2013
(5) Għas-Salvazzjoni ta Dawk fid-Dnub il-Mejjet                 Frar 11,2013

     (6) Rigal ta’ Grazzji.                                                                  Apr 14 2014

Struzzjonijiet għall-  Gruppi   ta`   Talb     minn     Ġesù

Huma għandhom iżommu  fil-qrib l-Ilma  mbierek, ikollhom Kurċifiss tieghi  preżenti u 
jirrecitaw  din it-Talba specjali tal-Kruċjata biex  tbierek  u tipproteġi il-Grupp tiegħek ta` 
Talb  tal-Kruċjata.

-------------------------------------------------- ----------------------------

Jekk jogħġbok irrecita  din it-Talba qabel u wara kull laqgha  tal-grupp ta` talb tal-
Krucjata ta` Gesu lil umanita.

                         Talba tal-Krucjata Introduttiva (96)

"Biex Tbierek  u Tipproteġi il-Grupp tagħna ta` Talb tal-Kruċjata"

"O  Ġesù l-Aktar Ghaziz tieghi, nitolbok  berikna  u ipproteġina, Il-
Grupp ta` Talb  tal-Kruċjata tieghek , sabiex insiru immuni għall-
attakki hziena  tax-xitan, u għal  kull  spirti ħziena, li jistgħu 
jittormentawna   f'din  il-Missjoni  Qaddisa  biex nsalvaw l-erwieħ.  
Ghandna  nibqgħu leali u bsahhitna , hekk kif  nippersistu  biex  
nzommu l-Isem Imqaddes tieghek quddiem id-dinja u qatt ma 
nirrinunzjaw fil-ġlieda tagħna biex inxerrdu l-Verità tal-Kelma 
Mqaddsa tiegħek.
Amen. "

     Litaniji  u Talb tal-Kruċjata  ta` Ġesù  lil Umanita.



                                       

                                            Talba tal-Kruċjata (1)
                      "Ir-Rigal tieghi  lil Ġesù biex isalva l-Erwieħ"

“Gesu’ tieghi, l-izjed Ghaziz, Inti li thobbna tant, hallini nghin bil-mod umli tieghi, biex 
insalvaw l-erwieh gheziez Ghalik. Ikollok Hniena mill-midinbin, tkun kemm tkun kbira l-offiza 
taghhom Lejk.

Hallini permezz tat-talb u t-tbatija tieghi, biex nghin lil dawk l-erwieh li jista’ jkun li ma jghixux
sa wara t-Twissija, biex ifittxu post Hdejk fis-Saltna Tieghek.

Isma’  t-talba  tieghi,  O  Gesu’  helu,  biex  nghinek  tirbah  dawk  l-erwieh  li  Inti  tixxennaq
ghalihom.

O Qalb Qaddisa ta’ Gesu’, jiena nwieghed il-lejalta’ tieghi lejn ir-Rieda Qaddisa Tieghek f’kull
hin.”        

                                           
                                          Talba  tal-Kruċjata (2)
                                   
                                     "Talba għall mexxejja globali"

"Missier Etern tiegħi, f`Isem l-Iben għażiż tiegħek, Ġesù Kristu, nitolbok  biex  Inti 
tipproteġi lil uliedek   mill-persekuzzjoni, li qed tiġi komplotta  mill-forzi globali kontra 
nazzjonijiet innoċenti.

Nitlob għall-maħfra tad-dnub ta 'dawk l-erwieħ li huma  kawża ghal din it-tbatija, 
sabiex ikunu jistgħu jduru  lejk bi  qlub umli u  niedma.

Jekk jogħġbok agħti  t-tfal sofferenti tiegħek is-sahha  li  jifilħu  tali tbatija  bi tpattija  
għad-dnubiet tad-dinja, permezz ta 'Kristu  is-Sinjur  tagħna. Amen. "

                                            Talba  tal-Kruċjata (3)
                                           "Teħles lid-dinja  mil 'biża”

"O Sinjur  tieghi Ġesù Kristu , Nitolbok  mill-qalb  biex  tehles lid-dinja  mil-biża', li 
tbieghed  l-erwieħ mill-qalb mahbuba  tiegħek.

Nitlob li l-erwieħ li se jesperjenzaw biża` reali matul It-Twissija jieqfu  u jhallu l-
Ħniena tiegħek  tfawwarlhom  ruhhom, sabiex dawn  ikunu liberi li jhobbuk  fil-mod li 
ghandu jkun.



Amen. "

                                         

                                         Talba tal-Kruċjata (4)
                                      "Tghaqqad  il-Familji Kollha"

"Gesu  ghaqqad il-familji kollha, matul I-Twissija, sabiex ikunu jistgħu jirċievu s-
salvazzjoni Eterna.

Nitlob li l-familji  kollha jibqgħu flimkien, f-unjoni  mieghek , Ġesù, sabiex ikunu 
jistgħu jirtu s-Sema l-Gdida  tieghek  fid-Dinja. Amen "

                                        Talba tal-Kruċjata (5)
                                     "Tifħir lil Alla l-Aktar Gholi"

Binti, id-dinja ghandha toffri din  it-talba speċjali ta` tifħir u ringrazzjament lil Alla l-
Missier għall-Ħniena  li Huwa qed jipprovdi lid-dinja kollha.

"O Missier Etern, noffrulek it-talb tagħna, b`ringrazzjament  ferrieħi , għad-Don 
prezzjuż tiegħek tal-Ħniena għal-umanità kollha.

Aħna nifirhu  u noffrulek , Re l-aktar Glorjuz , t-tifħir tagħna u adorazzjoni għall-
Ħniena  mahbuba  u  tenera tiegħek.

 Alla l-Aktar Gholi, inti r-Re tagħna u għal dan ir-Rigal  li Inti issa sejjer  iġibilna,ahna 
ninzlu   lejn riglejk f`umli  servitù. Jekk jogħġbok, Alla, ikollok  Ħniena minn  uliedek 
kollha. Amen. "

                                           Talba tal-Kruċjata (6)
                                    "Talba  biex Twaqqaf l-antikrist"

"O Ġesù, Nitlob li Alla, fil Ħniena Tiegħu,  jipprevjeni l-antikrist u armata Vili tiegħu 
milli jikkawża terrur u  tbatija fuq  uliedek.

Aħna nitolbu li Hu  jitwaqqaf u li l-id tal-Kastig  tiġi evitata, permezz tal-konverżjoni 
miksuba matul It-Twissija. Amen. "

                                              



                                          Talba tal-Kruċjata (7)
                                "Talba  għal dawk li jirrifjutaw il-Ħniena"
Din  hija  t-talba li ghandhom jghidu  biex jitolbu Ħniena għall-erwieħ fid-dlam.

"Ġesù, nħeġġek  biex  tahfer  dawk il-midinbin , tant b`ruh mdallma , li se jirrifjutaw l-
Dawl tal-Ħniena tiegħek.

Ahfrilhom , Ġesù, nitolbok b`herqa kbira , sabiex tifdihom  mid-dnubiet, li huma 
jsibuha tant diffiċli  johorgu  minnhom.

Imla qlubhom  bir-raggi  tal-hniena  tieghek  u hallihom ikollhom l-oportunita li    
jirritornaw lejn il-merhla tiegħek. Amen. "

                                          Talba tal-Kruċjata (8)
                                            "Il-konfessjoni"
Din  it-talba għanda  tingħad, biex tinvoka għal-klemenza  għall-maħfra tad-dnubiet, 
matul u wara t-Twissija.

" Ġesù l-aktar Ghaziz, nitolbok  ghal-maħfra tiegħek għall-dnubieti  kollha u għall-
weggha  u ħsara li kkawżajt lill-oħrajn.

Umilment nitlob  għall-grazzji biex nevita noffendik mill- ġdid u li noffri penitenza 
skond ir-Rieda Mqaddsa  Tieghek.

 Nitlob b`herqa kbira ghal-mahfra ta`kull offiza  fil-gejjieni , li nista  niehu sehem  fiha,
u li se tikkawżalek   uġigħ u sofferenza.

Ħudni  mieghek   fl- Era Gdida tal-Paċi, sabiex insir   parti mill-familja tiegħek għall 
eternita.

Inhobbok, Ġesù. Ghandi Bzonnok. Nonora lilek  u lil kul ma tirraprezenta.

Ghini , Ġesù, halli nkun  jistħoqqli nidħol fir- Renju tieghek. Amen. "

                                           Talba tal-Kruċjata (9)
                                  "Offerta tat-Tbatija bħala rigal"

"O Qalb l-Iktar Mqaddsa  ta`Ġesù, għallimi   biex naċċetta insulti, f-ismek, meta I 
nipproklama  il- Kelma tiegħek mal umli ringrazzjament.

Ghallimni nifhem kif  l-umiljazzjoni , l-uġigħ, u tbatija, iqarrbuni  lejn il-Qalb Imqaddsa 
tiegħek.



Ippermettili li naċċettaw dawn il-provi bl-imħabba u ġenerożità ta' spirtu, b`hekk nista'
nippreżentahom  bħala rigali l-aktar prezzjużi  ghalik, sabiex ssalva l-erwieħ. Amen. "

                                         Talba tal-Kruċjata (10)
                                   "Ġgorr il Fjamma ta` Mhabbtek"

"Għinna, ghaziz  Ġesù, nquma bla bizi ghal-ismek  u li nġorru l-fjamma ta` mhabbtek 
madwar n-nazzjonijiet kollha.

Agħtina, Uliedek, is-sahha biex niffaċċjaw  l-abbuż  li se nkunu ffaċċjati  fost dawk 
kollha li  ma ghandhomx twemmin veru fil Ħniena Tiegħek. Amen. "

                                        Talba tal- Kruċjata (11)
                                  "Waqqaf il-mibegħda tal-viżjonarji"

"O Qalb Mqaddsa  ta 'Ġesù, jekk jogħġbok waqqaf  il-mibegħda u l-ghira ,
li teżisti fost is-segwaċi tiegħek, lejn  il-viżjonarji awtentici  tiegħek f'dawn iż-żminijiet.

Nitlob li tisma talbi  biex  tagħti l-viżjonarji tiegħek s-sahha li għandhom bżonn biex 
jipproklamaw il- Kelma Mqaddsa tiegħek għal dinja li ma temminx. Amen. "

                                       Talba tal-Kruċjata (12)
                        "Talba biex  jiġi evitat  d-dnub  tal-kburija"

"O Ġesù tieghi , għinni biex nevita id-dnub tal-kburija meta nitkellem f`ismek.

Ahfirli  jekk jien qatt cekkint  lil xi ħadd fl-Isem Imqaddes tiegħek.

Gesu` Għinni  nisma , meta l-Vuċi Tiegħek hi mitkellma w imlini  bl-Ispirtu s-Santu 
tiegħek, biex inkun nista nidixxerni  l-Verità tal-Kelma tiegħek meta inti  ssejjah lil 
umanità. Amen. "

                                         Talba tal-Kruċjata (13)
                                  "Talba li ssejjaħ għal Immunità"

Il-wegħda solenni tiegħi, uliedi, hija  li dawk kollha minnkom li jsejhuli, f'isem Ibni l-
għażiż Ġesù Kristu , biex isalva lil-hutek , li se jingħataw l-immunità immedjata. 
Grazzji speċjali ser jingħataw lil kull wiehed  minnkom li  jghati  xahar sħiħ ta' talb 
għall-erwieħ tagħhom.

"O Missier tas-Sema, permezz tal-imħabba ta l'Iben l-għażiż tiegħek, Ġesù Kristu, Li 
l-Passjoni tieghu  fuq is-salib salvatna  mid-dnub, nitlobok  biex  ssalva  dawk kollha 
li għadhom jiċħdu l-id  tal-Ħniena tieghu.

Fawwar  l-erwieħ tagħhom, għażiż Missier,  bid-don  tieghek ta` Mhabba.
Nitolbok bil-herqa , Missier tas-sema , isma talbi  u  salva dawn l-erwieħ minn 



dannazjoni eterna.

Permezz tal-Ħniena tiegħek hallihom   jkunu l-ewwel li jidħlu fl-Era Ġdida ta` 'Paċi fid-
Dinja. Amen. "

                                               Talb tal-Kruċjata (14)
                                            "Talba  lil Alla l-Missier
                             Għall-protezzjoni kontra l-Gwerra Nukleari "

"O  Missier li tista kollox , Alla l-Aktar Gholi,  nitolbok  ikollok Ħniena fuq  il-midinbin 
kollha . Iftaħ il-qlub tagħhom  biex  jaċċettaw s-salvazzjoni u li jirċievu abbundanza 
ta' grazzji.

Isma l-karba  tiegħi għall-familja tiegħi stess u  zgura  li kull wieħed issib hniena  fil 
Qalb mahbuba  tiegħek.

O Missier Divin tas-Sema , ipproteġi l-uliedek kollha  fuq l-art minn kull gwerra 
nukleari, jew atti oħra ,li qed jiġu ppjanati biex jeqirdu  lil uliedek.

Żommna  minn kull ħsara u ipprotegina. Dawwalna sabiex nifthu ghajnejna,nisimghu 
u naccettaw  il-Verità tas-salvazzjoni tagħna, mingħajr ebda biża fir-ruh tagħna. 
Amen. "

                                                  Talb tal-Kruċjata (15)
                                     "Grazzi għad-Don  tal-Ħniena Divina"

"O Missier tiegħi tas-Sema , aħna nonorawk  b`apprezzament profond  tal-Sagrifiċċju
li Inti għamilt meta bagħat  Salvatur  fid-dinja.
Noffrulek , fil-ferħ u ringrazzjament , it-talb tagħna  f`umli gratitudni għad-Don li Inti 
issa tagħti lil uliedek , id-Don tal-Ħniena Divina.

O Alla l-Aktar Gholi, ghamilna denji  li naċċettaw din il-Ħniena Gbira  bi gratitudni. 
Amen. "

                                                 Talba tal-Kruċjata (16)
                            "Biex taċċetta Grazzji offruti matul It-Twissija"

"O Ġesù tieghi, żommni sod  matul din il-prova tal-Ħniena Gbira  tiegħek. Agħtini  il-
grazzji  meħtieġa biex insir zghir  f`ghajnejk..

Iftaħ għajnejja  għall-Verità tal-wegħda tiegħek ta` Salvazzjoni  Eterna.

Ahfirli  dnubieti   u urini l-mħabbtek  u l-id tal-Ħbiberija tieghek.

Haddanni f`dirghajn  il-Familja Mqaddsa, sabiex inkunu nistgħu  nsiru  haga waħda 
mill-ġdid.

Inhobbok , Ġesù, u nwiedek  mill-lum il-quddiem   li jiena ser nipproklama l-Kelma 



Mqaddsa tiegħek mingħajr biża fil-qalb tiegħi u b'purezza ta 'ruħ  ghal dejjem ta` 
dejjem. Amen. "

                                            Talba  tal- Kruċjata (17)
                           "Omm tas-Salvazzjoni  Talba  għall Erwieħ Mdallma"

"O Qalb Bla Tebgħa ta' Marija, Omm tas-salvazzjoni  u Medjatici  ta' kull Grazzja, inti 
li se tipparteċipa fis-salvazzjoni tal-umanità mill-ħażen ta 'Satana, itlob għalina.

Omm tas-salvazzjoni, nitolbu li l-erwieħ kollha  jistgħu jiġu salvati u aċċetta l-imħabba
u l-Ħniena murija  minn Ibenek , Il-Mulej taghna Gesù Kristu, Li jerga jigi darba ohra 
biex isalva l-umanità u biex jagħtina l-opportunità tas-Salvazzjoni Eterna. Amen. "

                                            Talba tal-Kruċjata (18)
                                "Waqqaf il-antichrist u l-grupp tiegħu"

"O Ghaziz  Ġesù, salva d-dinja mill-antikrist.
Ipproteġina  minn nasses  hziena   ta 'Satana.
Salva  l-aħħar fdalijiet tal-Knisja tiegħek mill-ħażen.

Agħti l-knejjes kollha tiegħek  is-sahha  u l-grazzji meħtieġa biex niddefendu lilna 
nfusna kontra gwerer u l-persekuzzjoni ppjanati minn Satana u l-armata tiegħu ta` 
terroristi. Amen. "

                                          Talba tal-Kruċjata (19)
                                         "Talba għaż-żgħażagħ"

"Omm tas-Salvazzjoni, Nitolbok  biex  titlok  għall-Ħniena ta 'erwieħ żgħażagħ li 
huma fid-dlam terribbli sabiex dawn jirrikonoxxu l-Ibnek  l-għażiż tiegħek meta jiġi 
Jifdi  l-umanità kollha.

Thalli l-ebda ruh taqa fil-genb. Thalli l-ebda ruh  tirrifjuta l-Ħniena Gbira Tiegħu.

Nitolbok , Omm, li kollha jkunu  salvati u nitolbok biex taghtti dawn l-erwieħ bil-
Mantar Qaddis tieghek biex tagħtihom il-protezzjoni li jeħtieġu mill-qarrieq. Amen. "

                                          Talba tal-Kruċjata (20)
                            "Waqqaf l-antikrist milli jeqred  id-dinja"

"O Alla l-Missier, fl-Isem ta' Ibnek il-prezzjuż tiegħek, nitolbok  biex tipprevjeni  l-
antikrist milli jahtaf l-erwieħ ta uliedek.

Nitolbok , Missier li tista kollox, biex  twaqqfu  milli jgib terrur fuq  uliedek.

Nitolbok  biex twaqqfu   milli jikkontamina l-Ħolqien tiegħek u nitolbok ikollok   Ħniena
fuq dawk erwieħ foqra li  jkunu dgħajfa kontrih.



Isma t-talba tiegħi, ghaziz  Missier, u  salva lil Uliedek kollha  minn dan il-ħażen 
terribbli. Amen. "

                                                   Talba tal- Kruċjata (21)
                                            "Ringrazzjament lil Alla l-Missier
                                              Għas-Salvazzjoni tal-umanità "

"Aħna nfahhruk   u nirringrazzjawk  , O Qaddis Alla, il-Ħallieq  ta` l-umanita li jista 
kollox, ghall-imħabba u l-kompassjoni  li  għandek għall-umanità.

Nirringrazzjawk  ghad-don  tas-Salvazzjoni li  int issawwab fuq uliedek il  foqra.

Aħna  nitolbuk  b`herqa , O Mulej, biex  ssalva dawk li jsegwu il ħażin u li l-qlub 
tagħhom  jinfethu  għall-Verità tal-ħajja eterna tagħhom. Amen. "

                                                           Talba tal-Kruċjata (22)
                                                      "Sacerdoti  Kattolici iddefendu 
                                                              t-Tagħlim tal-Knisja "

Nagħti d-dinja din  it-Talba tal-Krucjata għall-Kleru Kattoliku biex jirrecita`.

"O Ġesù mahbub  tiegħi, żommni  sod u l-fjamma tal-imħabba tiegħi għalik mixgħula, kull 
mument tal-ġurnata tiegħi.

Qatt tħalli din il-fjamma tal-imħabba, għalik ,itteptep jew tmut.
Qatt thallini nidghajef  fil-preżenza tat-tentazzjoni.

Agħtini  il-grazzji meħtieġa biex nonora l-vokazzjoni tiegħi, d-devozzjoni tiegħi, l-lealtà tiegħi 
u, biex inzomm t-Taghlim tal-Knisja Kattolika Ortodossa.

Noffrilek l-lealtà tiegħi, il-ħin kollu. Nwieghed  l-impenn tiegħi biex niggieled  fl-armata 
tiegħek, biex  il-Knisja Kattolika tista terġgħa titla  fil-glorja biex tilqghak, għażiż Ġesù, meta 
terga tigi. Amen."

                                                             Talba tal-Kruċjata (23)
                                             "Talba għas-sigurtà ta`Papa Benedittu"

"O, Missier Etern tiegħi, f'isem l-Iben għażiż tiegħek, Ġesù Kristu, u t-tbatija li hu ġarrab biex 
isalva d-dinja mid-dnub, nitlob, issa, li Inti tipproteġi l-Vigarju Qaddis tiegħek, il-Papa 
Benedittu, Kap tal-Knisja tiegħek fuq l-art , sabiex hu wkoll  jista` jgħin biex issalva l-uliedek  
u l-qaddejja qaddisa  tiegħek mill-pjaga ta' Satana u d-dominju tiegħu tal waqa` ta l`anġli li 
jiggerrew  fid-dinja  jisirqu l-erwieħ.

O, Missier, ipproteġi l-Papa tiegħek, sabiex uliedek  jistgħu jiġu ggwidati fuq il-Vera triq  lejn 
is-Sema l-Gdida fuq l-art. Amen. "

                                                              



                                                               Talba tal-Kruċjata (24)
                                                 "Indulgenza Plenarja għal-Assoluzzjoni"
                                                 (Għal  Kattolici u ghal min mhux Kattoliku)

Huma għandhom jgħidu din it-talba għal sebat ijiem konsekuttivi u dawn  jingħataw id-Don  
tal-assoluzzjoni totali u l-Qawwa tal-Ispirtu s-Santu.

"O  Ġesù tieghi , Inti l-Dawl tad-dinja. Inti l-fjamma li tmiss l-erwieħ  kollha.  Il-Ħniena 
Tiegħek u  l-imhabba tieghek  m'għandhiex limiti.

Aħna mhux denji tas-Sagrifiċċju li ghamilt  bil-mewt tiegħek fuq is-Salib, iżda nafu li l-
imhabba  tieghek  ghalina hija  akbar mill-imħabba li ghandna ghalik.

Għatina , O Mulej, id-Don  ta` l-Umiltà, sabiex inkunu denji  tar-Renju  l-Gdid tieghek.

Imlina bl-Ispirtu s-Santu, sabiex inkunu nistgħu nimxu l-quddiem  u mmexxu l- armata 
tiegħek biex nipproklamaw  l-Verità tal-Kelma Mqaddsa tiegħek u nippreparaw l-ħutna għall-
glorja ta' Tieni  Migja  tieghek fuq l-art.

Aħna  Nonorawk. Aħna Nfahhruk.

Noffru  lilna nfusna, in-niket taghna, t-tbatija tagħna bħala rigal lilek  biex issalva  erwieħ.

Ahna nhobbuk, Ġesù.

Ikollok  Ħniena fuq  uliedek kollha, ikunu fejn ikunu. Amen. "

                                                               Talba tal-Kruċjata (25)
                                     "Għall-protezzjoni tal-viżjonarji madwar id-dinja"

"O Alla  l-aktar Għoli, Nitolbok  b`herqa kbira biex toffri protezzjoni lill-messaġġiera qaddisa 
kollha tiegħek fid-dinja. Nitlob li jkunu protetti mill-mibegħda ta' ħaddieħor.

Nistob  li l-Kelma Mqaddsa tiegħek tinfirex malajr, fid-dinja kollha. Ipproteġi l-messaġġiera 
tieghek minn, malafama,  abbużi, gideb  u kull  xorta ta 'periklu.

Ipproteġi l-familji tagħhom u għattihom  bl-Ispirtu s-Santu, f'kull ħin, sabiex il-Messaġġi li 
jaghtu  lid-dinja huma imħarsa  bi qlub niedma  u umli. Amen. "

                                                                Talba tal-Kruċjata (26)
                                     "Itolbu r-Rużarju biex jgħin isalva n-nazzjon tiegħek"
Il-Madonna ħeġġet lin-nies biex jgħidu Rużarju tagħha biex jgħinhom isalvaw n-nazzjon 
tagħhom.

Talba qabel ir-Rużarju
"O Reġina tar-Ruzarju, int li indenjajt tigi Fatima biex tisvela  lit-tlett itfal ragħajja  it-teżori tal- 
Grazzja  moħbija fil-Rużarju.



Nebbah  il-qalb tiegħi b-imħabba sinċiera ta` din id-devozzjoni, sabiex  billi timmedita  fuq il-
Misteri tal-Fidwa tagħna, li huma mfakkar fiha, nista inkun  mzejjen  bil-frott tagħha u nikseb 
il-paċi għad-dinja, il-konverżjoni tal-midinbin  u tar-Russja , u l-grazzji, li nitlob  f'dan ir-
Rużarju. (Hawnhekk semmi  it-talba tiegħek).

Nitlob dan għall-glorja akbar t 'Alla, għall-unur tieghi stess , u għall-ġid tal-erwieħ, 
speċjalment għall tiegħi stess. Amen."

                                               Talba  tal-Kruċjata (27)
                                             "Talba għall-Paċi fid-Dinja"

"O Ġesù tieghi, Nitlob  għall Ħniena għal dawk milquta mill-gwerer terribbli.
Nitlob b`herqa  għall-paċi biex  tigi mdahhla  f'dawk in-nazzjonijiet ittorturati li huma għomja 
għall-Verità tal-Eżistenza tiegħek.

Jekk jogħġbok ghatti idawn in-nazzjonijiet bill-Qawwa tal-Ispirtu s-Santu, biex  huma  
jwaqqfu il pjan taghhom  ta` poter  fuq l-erwieħ innoċenti.

Ikollok  Ħniena fuq il-pajjiżi kollha tiegħek li huma dgħajfa kontra l-atroċitajiet ħziena, li jkopru
d-dinja kollha. Amen. "

                                                    Talba tal-Kruċjata (28)
                                     "Verġni Marija: Talba għall Unifikazzjoni
                                                        tal-Knejjes Insara "

"O Alla  l-aktar Għoli, aħna  ninzlu arkuptejna quddiemek  biex nitolbuk  għall-unifikazzjoni 
ta` uliedek kollha  fil-ġlieda biex inżommu  l-Knejjes Kristjani tiegħek fuq l-art.

Thallix d-differenzi tagħna jaqsmuna f'dan iz-zmien  ta 'apostasija kbira fid-dinja.

F-imħabba tagħna għalik ,għażiż Missier,aħna nitolbuk bil-hniena biex   tagħtina l-grazzji li 
nhobbu lil xulxin fl-Isem l-Iben għażiż tiegħek, S-Salvatur  tagħna, Ġesù Kristu.

Aħna nadurawk.  Ahna nhobbuk. Aħna ningħaqdu biex niggieldu għall-qawwa li nżommu il-
Knejjes Kristjani tiegħek fuq l-art fil-provi li  nistgħu niffaċċjaw fis-snin li ġejjin. Amen. "

                                                    Talba Tal-Kruċjata (29)
                                      "Ipproteġi l-prattika tal-Kristjaneżmu"

"O Mulej tieghi Ġesù Kristu, nitolbok bil-hniena  biex issawab  Ispirtu Qaddis  tiegħek fuq  
uliedek kollha. Nitolbok  bil-hrara biex  tahfer  lil  dawk li jkollhom mibegħda  f`ruhhom għalik.

Nitlob li l-ateji jiftħu il-qlub  iebsa  tagħhom, waqt il-Ħniena kbira tiegħek, u li uliedek  li 
jhobbuk  jistghu  jonorawk  b'dinjità li titla  fuq kull persekuzzjoni.

Jekk jogħġbok imla l-uliedek kollha  bid-Don ta 'l-Ispirtu Tiegħek, sabiex ikunu jistgħu iqumu  
b'kuraġġ u jwasslu l-armata tiegħek fil-battalja finali kontra Satana, d-demonji  tiegħu u dawk 
l- erwieħ kollha li huma skjavi tal-wegħdiet foloz tiegħu. Amen. "

                                                      



                                                      
                                                       Talba tal-Kruċjata (30)
                                         "Alla l-Missier: Talba biex tevita gwerra,
                                             ġuħ u l-persekuzzjoni reliġjuża "

"O Missier Etern tiegħi, Alla l-Ħallieq ta 'l-Univers, fl-Isem tal-Iben prezzjuż tiegħek, Nitolbok 
bil-herqa  biex  taghmilna nhobbuk  aktar.

Għina  nkunu kuraġġużi, bla biza u bsahhitna  quddiem  id-diffikultajiet. Aċċetta  s-sagrifiċċji 
tagħna, t-tbatija u l-provi, bħala rigal quddiem it-tron tiegħek, biex issalva  l-uliedek fuq l-art.

Rattab il-qlub tal-erwieħ impuri. Iftaħ għajnejhom  għall-Verità ta Mhabbtek, sabiex ikunu 
jistgħu jingħaqdu ma` uliedek kollha  fis-Sema   fuq l-art li  Int hlaqt  b`imhabba  għalina, 
skond ir-rieda Divina tiegħek. Amen. "

                                                       Talba tal-Kruċjata (31)
                                             "Katina ta 'Talb għall-Protezzjoni"

"O Ġesù  tieghi , halli  t-talba tiegħi tinvoka Ispirtu Qaddis  tiegħek  biex tinżel fuq dawk il-
mexxejja mmexxija mill ġibda, regħba, xehha u kburija biex iwaqqfu l-persekuzzjoni ta`  
uliedek innoċenti.

Nitolbok  biex twaqqaf il-faqar , ġuħ u gwerer milli jahtfu l`uliedek, u  nitlob li l-mexxejja 
Ewropej jifthu qlubhom  għall-Verità ta` mhabbtek. Amen. "

                                                          Talba tal-Kruċjata (32)
                                                  "Sabiex jieqaf abort fl-Irlanda"

"O Omm  tas-Salvazzjoni , itlob  għal-uliedek  fl-Irlanda biex jipprevjenu l-att hazin  ta' l-abort 
milli jigi mwikki  fuqna.

Ipproteġi dan in-nazzjon qaddis milli  jeghreq fil-fond fid-disperazzjoni mid-dlam, li jiksi 
pajjiżna.

Ehlisna mill-ħażin li jixtieq jeqred  lil uliedek, li ghadhom iridu jitwieldu.

Itlob li dawn il-mexxejja jkollhom  il-kuraġġ li jisimghu lil  dawk li jħobbu lil Ibnek, sabiex 
b`hekk  jsegwu l-Taghlim tal Mulej taghna Gesù Kristu. Amen

                                          Talb tal-Kruċjata (33)

                               "Biex tirrikonoxxi s-Siġill tiegħi u

                          taċċettah bl-imħabba, ferħ u gratitudni "

“ O Alla tiegħi, Missier maħbub tiegħi naċċetta b`imħabba u gratitudini
s-Siġill Divin tiegħek ta’ Protezzjoni,

D-Divinita' tiegħek tinkludi il-ġisem tiegħi u r-ruħ tiegħi għall eternita.`



Nqimek fl-umli ringrazzjament u noffrilek l-imħabba profonda tiegħi u 
l-lealtà Lilek Missier Maħbub tiegħi. 
Nitolbok biex tipproteġi lili u l-maħbubin tiegħi b 'dan s-Siġill speċjali,
U jien nagħtik l-ħajja tiegħi b`rahan għas-servizz tiegħek għal dejjem 
ta'dejjem.
Inhobbok Missier Għażiż. 

Jien nikkunslak f'dawn iż-żmienijiet Għażiż Missier.

Jien noffrilek il-Gisem, d-Demm, r-Ruħ u d-Divinita ta' Ibnek l-għaziz 
tiegħek bit-tpattija għad-dnubiet tad-dinja u għas-salvazzjoni ta’ uliedek
kollha. Amen.”

                                         Talba tal- Kruċjata (34)
                                        "Sawm  matul  Ir-Randan"

"O Ġesù tieghi ,għinni, fil-mod żgħir tiegħi stess, li nimita  hajtek  ta 'Sagrifiċċju biex insalva l-
umanità.

Hallini  noffrilek  id-don  tas-sawm, jum wieħed fil-ġimgħa, matul ir-Randan, biex insalva l-
umanità kollha, sabiex ikunu jistgħu jidħlu fil-Bieb tas-Sema  l-gdida fuq l-art.

Noffrilek , għażiż Ġesù, s-sagrifiċċju tiegħi, b`imħabba u ferħ fil-qalb tiegħi.

Biex nurik  il-limitu tal-imħabba tiegħi, permezz ta 'dan is-sagrifiċċju, nitolbok  bil-hrara  għas-
Salvazzjoni ta' kull ruħ li setghat naqset mill-grazzja. Amen. "

                                             Talb  tal-Kruċjata (35)
                                "Talb għall-erwieħ biex jidħlu  fis-Sema"

"O Ġesù  tieghi , għinni biex nghinek  ssalva l-fdalijiet ta` uliedek fid-dinja. Nitlob li Int sejjer, 
permezz  tal-Ħniena Tiegħek, ssalva  erwieħ mill-ispirtu tad dlamijiet.

Aċċetta l-provi tiegħi, t-tbatijiet u d-dwejjaq  f'din il-ħajja biex issalva l-erwieħ minn-nirien ta l-
infern.

Imlini  bil-Grazzji  li  noffrilek dawn it-tbatijiet, b`imħabba u ferħ fil-qalb tiegħi, sabiex aħna 
kollha ningħaqdu bħala haga wahda  fl-imħabba għat-Trinita Qaddisa u ngħix mieghek, 
bħala familja waħda qaddisa, fis-Sema. Amen. "

                                              Talba Tal-Kruċjata (36)
                                "Għal dawk li għandhom bżonn għajnuna
                                       Biex jonoraw  l-Veru l-Alla wiehed  "
"Ġesù, għinni, għax jien  mitluf u konfuż.  M nafs il-Verità tal-ħajja wara l-mewt.
Ahfirli  jekk noffendik  billi nadura allat foloz, li mhumiex  l- Veru Alla.

Salvani  u għinni nara  l-Verità bi kjarezza  u salvani mid-dlam tar-ruħ tiegħi.



Għini  biex nidhol fid-Dawl tal-Ħniena tiegħek. Amen. "

                                                        Talba tal-Kruċjata (37)
                                             "Unifikazzjoni ta` Ulied kollha t 'Alla"

"O ghaziz Ġesù, għaqqad  is-segwaċi għeżież  kollha tiegħek fl-imħabba, sabiex inkunu 
nista  nxerrdu  l-Verità tal-Wegħda tiegħek għas-Salvazzjoni Eterna madwar id-dinja kollha.

Nitolbu biex dawk l-erwieħ  bierda, li jibżgħu  joffru ruħhom għalik fil-moħħ, fil-ġisem u  fir-
ruħ, jnehhu l-korazza tal-kburija  tagħhom  u jifthu qlubhom għall-imħabba tiegħek u jsiru 
parti mill-familja Mqaddsa tiegħek fuq l-art.

Haddan  dawk  erwieħ kollha mitlufa, għażiż Ġesù, u halli  l-imħabba tagħna, bħala ħuthom, 
terfaghhom  mid-deżert u noħduhom magħna fi hdan , fl-imhabba u d-dawl  tat-Trinità 
Mqaddsa.

Aħna mpoggu it-tama  kollha tagħna , il-fiduċja u l-imħabba fl-Idejn Mqaddsa tiegħek.

Aħna nitolbuk bil-herqa  biex  tkabbar id-devozzjoni tagħna, sabiex inkunu nistgħu ngħinu 
nsalvaw  aktar erwieħ. Amen. "

                                                        Talba tal-Kruċjata (38)
                                     "Talba tas-Salvazzjoni għal Knisja Kattolika"

"O Mqaddsa Omm  tas-Salvazzjoni, nitolbok  itlob  għall-Knisja Kattolika f'dawn iż-żminijiet 
diffiċli u għal għażiż tagħna  Papa Benedittu XVI  biex ittaffi tbatija tiegħu.

Aħna nitolbuk, Omm  tas-Salvazzjoni, biex tghatti l-qaddejja  qaddisa ta 'Alla  bil-Mant 
Qaddis tieghek, sabiex  jingħataw l-grazzji li jkunu  b'saħħithom, leali u  qalbiena  waqt il-
provi li jiffaċċjaw.

Itlob  wkoll li huma jiehdu  hsieb il-merhla taghhom  skond il-Taghlim Veru tal-Knisja 
Kattolika.

O  Omm Qaddisa  ta` Alla, agħti lilna , il fdal tal-Knisja  tiegħek fuq l-art, id-Don  tat-tmexxija, 
sabiex inkunu nistgħu ngħinu  nwasslu   l-erwieħ lejn ir-Renju ta' Ibenek.

Aħna nitolbok, Omm tas-Salvazzjoni , biex  iżomm il-qarrieq il-bogħod mis-segwaċi ta' Ibnek,
fit-tfittxija tagħhom biex jsalvaw l-erwieħ tagħhom, sabiex ikunu xierqa jidħlu mil-Bieb  tas-
Sema  l-Gdida fuq l-Art. Amen."

                                                 Talba Tal-Kruċjata (39)
                           "Għin  biex tipprepara l-erwieħ għas-Sema l-Gdida"

"O Ġesù,  Għażiż  Salvatur tiegħi, nitolbok biex tghattini b`Ispirtu  Qaddis tieghek, sabiex    
inkun nista nitkellem b'awtorità il-Kelma Mqaddsa tiegħek, biex nipprepara l-ulied  kollha ta` 
Alla għat-Tieni Migja Tieghek.

Nitolbok mil-qalb, Mulej Ġesù, għall Grazzji li għandi bżonn, biex inkun nista   nilħaq  
reliġjonijiet kollha , twemmin u nazzjonalitajiet, kull fejn immur.

Għinni  biex nitkellem  bl-ilsien tieghek , nikkalma  l-erwieħ foqra b`xuftejk, u nhobb  l-erwieħ 



kollha b`Imħabba Divina speċjali, li tohrog barra mill-Qalb Imqaddsa  tiegħek.

Għinni   biex insalva  l-erwieħ, hekk qrib il-Qalb Tieghek, u hallini, nikkunslak, għażiż Ġesù, 
meta erwieħ mitlufa jkomplu jirrifjutaw il-Ħniena Tiegħek.

Ġesù, jiena  ma jien xejn mingħajrek, iżda bl-għajnuna ġeneruża tiegħek, se niġgieled f-
ismek  biex ngħin insalva l-umanità kollha. Amen. "

                                                Talba tal-Kruċjata (40)
                                                    "Talba għall-Kleru
                                 Biex tipprepara l-erwieħ għal Tieni Migja "

"O  Ġesù tieghi , jiena biss qaddej umli u ghandi bzonnok biex tiggwidani, biex inkun nista 
nipprepara l-erwieh ghat-Tieni Migja Glorjuza Tieghek.

Għinni   biex nikkonverti  l-erwieħ u nħejjihom, skond il Rieda Qaddisa tiegħek, sabiex ikunu 
tajbin  biex jidħlu fil-Sema u L-Art il-Gdida, li Inti wiegħdt lil-umanità  kollha permezz tal-mewt
tiegħek fuq is-Salib.

Agħti lili il-Grazzji li ghandi  bżonn, biex inkun nista nagħti  il-Kelma tiegħek lil erwieħ 
għatxana u li jien qatt ma nirrinunzja mid-dmir tiegħi lejk, għażiż Ġesù, li lilek naghti l-lealtà 
tiegħi, permezz  tal-weghdi Solenni  tiegħi. Amen. "

                                                  Talb tal-Kruċjata (41)
                                            "Għall-erwieħ  ta` dawk li ma jemnux"

"O  Ġesù tieghi , għin lil uliedek il-foqra tiegħek li huma għomja għal Wegħda  tas-
Salvazzjoni tiegħek.

Nitolbok bil-hniena , bl-għajnuna tat-talb  u t-tbatija tieghi , biex tiftaħ l-għajnejn ta` dawn li 
ma jemmnux , sabiex ikunu jistgħu jaraw Imħabba tenera tieghek u  jintellqu fl-idejn 
Mqaddsa tieghek   għall-protezzjoni.

Għinhom  jaraw  il-Verità u jfittxu maħfra għad-dnubiet kollha tagħhom, sabiex ikunu jistgħu 
jiġu salvati u jkunu ta` l-ewwel li jidħlu fil-bieb tas-Sema l-Gdida.

Nitlob għal dawn l-erwieħ foqra, inklużi irġiel, nisa u tfal, u nħeġgek biex tahfirlhom  min-
dnubiethom. Amen. "

                                               Talb  tal-Kruċjata (42)                           
          "Talb ta 'Sawm biex twaqqaf il-Valuta  Wahda Dinija”

"O Alla l-ikatar Għoli,  noffrilek id-Don tas-sawm,  sabiex twaqqaf il-ġibda tal-ħażen fid-dinja li
qed tigi ppjanata biex  toqtol il-pajjiż tiegħi bil-guh ,inkluż l-Ħobż tal-Ħajja.

Aċċetta l-offerta tiegħi u isma  il-karba tieghi  ghal-pajjizi l-ohra, sabiex jevitawhom  mit-
tbatija li qed tigi  ppjanata mill-antikrist.

Salvana , għeżiż Mulej, minn dal ħażen u ipproteġi l-fidi tagħna, sabiex inkunu nistgħu 



nonorawk  bil-libertà li għandna bżonn biex inhobbu u nadurawk, ghal-dejjem ta` dejjem. 
Amen. "

                                                          Talba tal-Kruċjata (43)
                                         "Salva l-erwieh  matul It-Twissija"

"O Alla l-Missier li jista Kollox, f'isem Ibnek l-għażiż tiegħek, Ġesù Kristu, u fil-
kommemorazzjoni tal-mewt tiegħu fuq is-Salib biex isalvana  min-dnubietna, nitolbok ssalva  
l-erwieh  li ma jistgħux isalvaw lilhom infushom u li jistgħu jmutu fid-dnub il-mejjet matul It-
Twissija.

Bit-Tpattija  għat-tbatija ta` Ibnek l-għażiż, nħeġgek biex tahfer  dawk li mhumiex kapaċi  
jfittxu  Ndiema  għaliex mhux se jgħixu  biżżejjed biex jitolbu l-ibnek Ġesù, għall-Ħniena biex 
jehlishom  mid-dnub. Amen. "

                                                      Talba tal-Kruċjata (44)
                                              "Qawwa  biex tiddefendi l-fidi tiegħi
                                                     kontra l-profeta falz "

"Għażiż Ġesù, agħtini  il-qawwa biex  niffoka fuq it-Taghlim tiegħek u biex nxandar  il-Kelma 
Mqaddsa tiegħek  il-Hin kollu.

Tħallini qatt  nigi ttantat  biex nadura il-profeta falz, li se jipprova  jippresenta ruhu  bhalek.

Żomm imħabbti  ghalik bsahhitha.

Agħtini  l-Grazzja tad-dixxerniment, biex qatt ma nichad il-Verità li tinsab fil-Bibbja Mqaddsa, 
ma jimpurtax kemm  gideb jigu ppreżentati lili biex ihajruni  ndur lura mill-kelma vera tieghek.
Amen. "

                                                      Talba tal-Kruċjata (45)
                                           "Talba biex tirbah il-ħsibijiet negattivi"

"O Ġesù,  Jien naf ftit li xejn dwarek, iżda jekk jogħġbok għinni biex niftah qalbi biex inhallik 
tidħol fir-ruħ tiegħi, sabiex tista tfejjaqni, ssabarni, u timlini bil-Paċi tiegħek.Għinni   nħoss il- 
ferħ , biex nirbah il-ħsibijiet negattivi  kollha , u li  nitgħallem il-mod biex  nifhem  kif 
noghgbok, biex inkun nista nidhol fis-Sema  l-Gdida tieghek , fejn inkun nista` nghix ħajja ta 
'mħabba, ferħ, staghgib mieghek , ghal-dejjem ta` dejjem. Amen. "

                                                       Talba tal-Kruċjata (46)
                                                   "Ehlisni mill-ktajjen ta 'Satana"

"O Ġesù, jiena mitluf.  Jiena konfuż u nħossni bħal prigunier maqbud f`ghanqbuda  Ii ma 
nistgħax naħrab minna.

Jien nafdak, Ġesù, biex tigi ghal-ghajnuna u tehlisni mill-ktajjen ta' Satana u d-demonji 
tiegħu.

Għini, għax jien mitluf.

Ghandi bzonn l-imhabba tieghek biex taghtini l-qawwa  li  nemmen fik u li nafdak  sabiex 
inkun nista nigi salvat minn dan ħażen u nintwera d-Dawl – sabiex fl-ahhar  inkun nista insib 
il-paci,mhabba u ferh. Amen. "



                                                          
                                                  
                                                  Talba  tal-Kruċjata (47)
                                     "Heggeg l-imħabba tiegħek għal Ġesù"

"O  Omm qaddisa, Omm tas-Salvazzjoni għad-dinja kollha, itlob li l-imħabba tiegħi għal 
Ġesù tista' terġa tinxtghel.

Għinni  nħoss l-Fjamma ta` Mhabbtu , sabiex timla r-ruħ tiegħi.

Għinni nhobb izjed lil Gesu`. Itlob li l-Fidi tieghi, l-imhabba u  d-devozzjoni, ghalih issir aktar 
bsahhitha.

Warrab kwalunkwe dubji, li jdejjquni, u għinni  nara b'mod ċar d-Dawl Divin tal-Verità, li jiddi  
minn-Ibenek l-għażiż tiegħek, s-Salvatur ta 'l-umanità kollha. Amen. "

                                                    Talba tal- Kruċjata (48)
                                         "Talba għall-Grazzja biex tipproklama
                                                  It-Tieni Migja ta 'Kristu "

"O Ġesù tieghi, ghatini il-grazzja biex nipproklama l-Kelma Mqaddsa tiegħek għall-umanità 
kollha, biex b`hekk  l-erwieħ jistgħu jiġu salvati.

Ferra Ispirtu S-Santu  tiegħek fuqi, il-qaddej umli tiegħek, sabiex il-Kelma Mqaddsa tieghek  
tkun mismugha u aċċettata, speċjalment minn dawk l-erwieħ li l-aktar għandhom bżonn il-
Ħniena Tiegħek.

Għinni  nonora  ir-Rieda Mqaddsa Tieghek,il-hin  kollu, u qatt ninsulta jew nikkundanna dawk
li jirrifjutaw l-id tal-Ħniena tiegħek. Amen. "

                                                    Talba tal-Kruċjata (49)
                                      "Rahan ta 'lealtà għal Kleru Christian"

"O Ġesù, jiena qaddej umli tiegħek u nwieghed  l-imħabba tiegħi u l-lealtà lejk.

Nitolbok taghtini sinjal tas-Sejħa tiegħek.

Għinni niftah ghajnejja  u nkun xhud tal-weghda tiegħek.

Berikni bil-Grazzja ta` l-Ispirtu s-Santu , biex ma nkunx imqarraq minn dawk li jsostnu li jigu 
f`ismek, iżda, li ma jitkellmux il-Verità.

Urini l-Verità.

Hallini nhoss Mhabbtek, sabiex inkun nista  nissodisfa  ir-Rieda Divina Tieghek.

Nitolbok , b'qalb umli, biex turini t-triq li nkun nista nghinek  issalva  l-erwieh ta`l-umanità. 
Amen. "



                                                 
                                                Talba tal-Kruċjata (50)
                                          "Ġesù, għinni  inkun naf Min int"

"O ghaziz  Ġesù, għinni inkun naf min int.

Ahfirli jekk ma kontx kellimtek qabel. Għinni nsib il-Paci f'din il-ħajja u li nigi muri  l-Verità tal-
ħajja eterna.

Ikkalmali l-qalb tieghi . Taffi l-inkwiet tieghi.  Agħtini l- paċi.
Iftah qalbi, issa, sabiex tista' timla r-ruħ tiegħi bl-imhabba tieghek. Amen.

                                                 Talba tal- Kruċjata (51)
                                          "Għad-Don  ta 'l-Ispirtu s-Santu"

"O ejja Spirtu Qaddis, ferra D-Don ta` L-Imhabba tiegħek, għerf u għarfien, fuq ir-ruħ umli 
tiegħi.

Imlini bid-Dawl tal-Verità, biex inkun nista nagħraf  l-Verità ta' Alla, mill-gibeb  mxerrda  minn 
Satana u l-anġli tiegħu.

Għinni nahtaf  t-torċa  u nxerred il-fjamma tal-komprensjoni ghal dawk kollha  li niltaqa 
maghhom , permezz ta' Kristu  Sidna , Amen. "

                                                 Talba tal-Kruċjata (52)
                                                   "Talba  lill-Missier"

"Ghaziz  Missier, fl-Isem ta' l-Iben prezzjuż tiegħek u b`tifkira tal-Passjoni tiegħu fuq is-salib, 
Nsejjahlek.

Inti, Alla l-Aktar Gholi, Ħallieq tad-Dinja u ta` kollox, żomm is-Sanvazzjoni taghna  fl-Idejn 
Mqaddsa tiegħek.

Haddan lil  uliedek kollha, inkluż dawk li ma jafukx u dawk li jafuk, iżda jharsu n-naha l-ohra.

Ahfrilna dnibietna u ssalvana mill-persekuzzjoni ta' Satana u l-armata tiegħu.

Hudna fi hdanek  u imlina bit-tama li għandna bżonn biex naraw it-Triq tal-Verita. Amen. "

                                                      

                                                      Talb tal-Kruċjata (53)
                                                 "Talb għall-Knisja Kattolika"

"O Alla l-Missier, f`Isem  Ibnek  il- Maħbub tiegħek Nitolbok biex tagħti saħħa u l-grazzji 
meħtieġa biex tgħin  is-sacerdoti jifilħu   jissoportu il-persekuzzjoni.

Għinhom biex ikunu fidili mal-Verità tat-Taghlim ta` Ibnek, Ġesù Kristu, u li qatt ma 
jirinunzjaw, jiddgħajjfu jew jissottomettu ghan-nuqqas ta` Verita dwar l-eżistenza ta' l-
Ewkaristija Mqaddsa. Amen. "



                                                      Talba tal-Kruċjata (54)
                                                           "Talba lill-Missier
                                          Biex ittaffi  impatt tat-Tielet Gwerra Dinija "

"O Missier tas-Sema, f`Isem tal-Iben Maħbub tiegħek, Ġesù Kristu, li sofra  bil-kbir għad-
dnubiet tal-umanità, jekk jogħġbok għinna f'dawn iż-żminijiet diffiċli li qed niffaċċjaw.

Għinna  ngħixu l-persekuzzjoni li qed tiġi ppjanata mill-mexxejja rghiba  u dawk li jixtiequ 
jeqirdu l-Knejjes tiegħek u l`uliedek.

Nitolbuk bil-herqa, għażiż Missier, biex tgħina  titma l-familji tagħna u ssalva l-ħajjiet ta' dawk
li se jkunu sfurzati jmorru fi gwerra kontra r-rieda tagħhom.

Ahna nhobbuk , għażiż Missier. Aħna nitolbuk biex tgħinna fil-ħin tal-bżonn. Salvana mill-
ġibda  ta' l-antichrist. Għinna nibqghu nghixu wara  l-marka tiegħu, il-marka tal-Bhima, billi 
nirrifjutaw li naccettawha.

Għin dawk li jhobbuk biex  jibqghu fidili lejn il-Kelma Mqaddsa tiegħek, f'kull ħin, sabiex 
tinconcedi fuqna il Grazzji li nibqghu nghixu fil-Gisem u r-Ruh. Amen. "

                                                      Talba tal-Kruċjata (55)
                                             "Biex Tipprepara għat-Twissija"

"O  Għażiż Ġesù tieghi , jekk jogħġbok iftaħ il-qlub ta` l-ulied kollha t 'Alla għad-Don tal-
Ħniena Gbira Tiegħek.

Għinhom  jaċċettaw  il-Ħniena Divina  tieghek  b`imħabba u gratitudni.

Hallihom jsiru  umli  quddiemek u  itlob  għall-maħfra tad-dnubiet tagħhom, sabiex ikunu 
jistgħu jkunu  parti mir-Renju Glorjuz tiegħek. Amen. "

                                                      Talba tal-Kruċjata (56)
                                                    "Ghas-sacerdoti li  jfittxu
                                                 Protezzjoni għall-Ewkaristija "

"O Għażiż Missier, f`Isem ta` Ibnek il-prezzjuż tiegħek, li ssagrifika lilu nnifsu fuq is-salib 
għall-umanità kollha , għinni nibqa leali  lejn il-Verità.

Għattini bid-demm prezzjuz ta' Ibnek u agħtini l-grazzji li nkompli naqdik fil-fidi, fil-fiduċja u l-
unur, għall-bqija tal-ministeru tiegħi.

Thallini qatt niddevja  mill-Kunċett  Veru  tas-Sagrifiċċju tal-Quddiesa Mqaddsa jew il-
Preżentazzjoni tal-Ewkaristija Mqaddsa  lil uliedek.

Agħtini s-sahha  li nirrappreżentak  u nitma l-merhla tieghek, il-mod li bih għandhom jiġu 
mitmugħa, bil-Gisem , id-Demm, Ir-Ruh  u Divinita ta` Ibnek, Ġesù Kristu, Salvatur tal-
umanità. Amen. "

                                                      



                                                      Talba tal- Kruċjata (57)
                           "Talb tal-Kleru: Ġesù, hallini  nisma s-sejħa Tiegħek"

"O  għażiż tieghi Ġesù, Iftaħli  widnejja  għall-ħoss tal-Vuci tieghek. Iftaħ qalbi  għas-sejħa 
mahbuba tiegħek. Imla ruħi bl-Ispirtu s-Santu, biex inkun nista naghrfek  f'dan il-ħin.

Noffilek l`lealta umli tiegħi ghal dak kollu li titlob minni.  Għinni naghraf l-Verità li nqum, 
nirrispondi, u nsegwi il-Vuci  Tieghek, biex  inkun nista ngħinek issalva l-erwieħ tal-umanità 
kollha.

Ir-Rieda tieghek hija l-kmand tieghi. Agħtini l-kuraġġ biex inhallik tiggwidani, biex inkun nista 
niehu l-armatura mehtiega  biex inwassal il-Knisja tiegħek lejn ir-Renju l-Gdid tieghek. Amen.
"

                                                           Talba tal-Kruċjata (58)
                                              "Talba tal-Kruċjata tal-Konverżjoni" 16

"O ghaziz  Ġesù, Insejjahlek biex tħaddan l-uliedek kollha ta 'Alla u għattihom  bid-Demm 
prezzjuż tiegħek.

Ħalli kull qatra Demm tiegħek tghatti kull ruħ biex tipproteġihom  mill-ħażin.

Iftaħ il-qlub ta' kulħadd, speċjalment erwieħ iebsa u dawk li jafuk , iżda li huma mtebbgħin 
bid-dnub tal-kburija, li jintefghu ma l-art u jitolbu għad-Dawl ta` Mhabbtek biex tfawwar ir-ruh 
tagħhom.

Iftaħ għajnejhom   biex jaraw il-Verità, sabiex is-sebh tal-Ħniena Divina tiegħek jinzel 
fuqhom, u b`hekk ikunu  koperti bir-raggi  tal-Ħniena Tiegħek.

Ikkonverti l-erwieħ kollha permezz tal-grazzji li nitolbok, issa, għażiż Ġesù, (intenzjoni 
personali hawn).

Nitolbok għall Ħniena u noffrilek  dan id-don  tas-sawm għal jum wieħed, fill-ġimgħa (għall-
dan ix-xahar ta' Ġunju), bi tpattija għad-dnubiet kollha. Amen. "

                                                      Talba tal-Kruċjata (59)
                                             "Rahan ta 'Lealtà ghar-Rieda Divina"

Ghaziza Mahbuba  binti , bħalma l-Missier Etern tieghi halla bhala wirt d-Don il-Kbir ghal- 
umanità tas-Siġill Tiegħu, hekk ukoll, għandhom uliedu  jaghtu l-wegħda tagħhom 
għar Rieda Divina Tiegħu.

Nitlob l-ulied kollha ta` Alla li jimxu l-quddiem  fl-armata tiegħu biex jgħinu  jsalvaw l-erwieħ 
t`ulied kollha ta' Alla, inklus il-midinbin iebsa, biex jieħdu din il-wegħda.

"O Alla l-Aktar Gholi, O Missier tas-sema , nweghdek  l-lealtà soda tiegħi biex nonorak u 
nobdik  fl-affarijiet kollha magħqudin ghar-Rieda Divina Tieghek fuq l-art.

Jien , permezz tad-Demm Imqaddes  ta l-Iben wahdieni mahbub  tiegħek, il-Veru Messija, 
noffrilek mohhi , gismi u ruhi f'isem l-erwieħ kollha, sabiex inkunu nistgħu ningħaqqdu, bħala 



wieħed, fir Renju tieghek tas-Sema li ġej, sabiex ir-Rieda Divina Tieghek isir fuq l-art, kif 
ukoll  fis-sema. Amen. "

                                                      Talba tal-Kruċjata (60)
                                          "Talba għall-Konverżjoni tal-Familji
                                                        Matul Il-Twissija "

Ulied  ta'Alla, ippreparaw kuljum għat-Twissija, għax  tista' tiġri fi kwalunkwe ħin.

"O ghaziz helu Ġesù , Nitolbok  għall Ħniena għall-erwieħ tal-familja tiegħi, (semmihom 
hawnhekk). Noffrilek  t-tbatijiet tiegħi, il-provi tiegħi u t-talb tiegħi biex insalva l-erwieħ 
tagħhom mill-ispirtu ta 'dlam.

Thalli l-ebda wiehed minn dawn, uliedek, jakkuzawk, jew jirrifjutaw l-idejn tal-Ħniena tieghek.

Iftaħ qlubhom   biex tghaqqadhom mal-Qalb Imqaddsa tieghek, sabiex jfittxu l-maħfra 
meħtieġa biex isalvaw  lilhom infushom mill-nirien ta 'infern.

Għatihom l-opportunità biex  jagħmlu  tibdil, sabiex ikunu  ikkonvertiti  bir-Raggi tal-Ħniena 
Divina Tiegħek. Amen. "

                                                        Talba tal- Kruċjata (61)
                                                    "Evita Kontroll Wiehed  Dinji"

"O ghaziz  Missier tas-Sema , fit-tifkira tat-tislib ta` l-Iben għażiż tiegħek, Ġesù Kristu, 
nitolbok   biex tħarisna, uliedek, mill-tislib qed jiġi ppjanat biex  jeqred l-uliedek, mill-antikrist 
u s-segwaċi tiegħu.

Agħtina l`Grazzji li  għandna bżonn biex  nirrifjutaw  l-marka tal-bhima  u ikkoncedi fuqna  l-
għajnuna li għandna bżonn biex niggieldu  kontra l-ħażen fid-dinja, mifrux minn dawk li 
jsegwu t-triq  ta' Satana.

Aħna nitolbuk bil-hniena , għażiż Missier, biex tipproteġi l`uliedek kollha, f'dawn iż-żminijiet 
terribbli, u agħmilna   b'saħħitna  biżżejjed biex nieqfu  u nipproklamaw il-Kelma Mqaddsa 
tiegħek il-hin kollu. Amen "

                                                       Talba tal-Kruċjata (62)
                                            "Għall-midinbin mitlufa u bla tama"

"O Ġesù, għinni, għax Jien  midneb mitluf, bla tama  u fid-dlam.

Jiena  dgħajjef u nieqes  mill-kuraġġ li nfittxek.

Agħtini l-qawwa li nsejjaħlek, issa, biex inkun nista nohrog il-barra  mill-dlam ġewwa ruħi.

Wassalni fid-dawl tiegħek, għażiż Ġesù. Ahfirli.

Għinni insir sħiħ, mill-gdid, u wassalni  lejn  mhabbtek, il- Paċi  u l-ħajja eterna.

Nafdak , kompletament, u nitolbok biex tohodni  fil-moħħ, ġisem u r-ruħ, hekk kif  inċedi ghal-
Ħniena Divina tiegħek. Amen. "

                                   



                                                 Talba tal-Kruċjata (63)
                                          "Ippreservani fuq dan il-vjaġġ"

"O Omm għażiża tiegħi tas-Salvazzjoni, Nitlobok  biex titlob  li jiena ninghata  l-Ikel tal-Ħajja 
biex jippreservani  fuq dan il-vjaġġ biex ngħin insalva l-Ulied kollha ta` Alla.
.
Jekk jogħġbok għin lil dawk kollha li qed jiġu mqarrqa mill-idoli foloz u allat foloz li jiftħu 
għajnejhom  għall-Verità tal-mewt ta`Ibnek fuq is-Calib, biex isalva kull wieħed mill-ulied ta 
'Alla u ggib lil kull wiehed il-ħajja eterna. Amen. "

                                                     Talba tal-Kruċjata (64)
                                                         "Salva lil huti "

"O  l-aktar ghaziz Salvatur tieghi, Ġesù Kristu, aċċetta d-don  tiegħi ta' talb u sagrifiċċji biex 
ngħin insalva l-huti  mill-ħabs tad-dlam  li qeghdin fih.

Hallini nghin insalvalhom ruhom.

Nitolbok  taħfrilhom, għal-dnubiethom, u  nitolbok biex  Inti tfawwarlhom  ruhhom bl-Ispirtu s-
Santu, sabiex huma jigru fi hdanek, bħala l-kenn li huma disperatament ghandhom bżonn, 
qabel ma jintilfu għal dejjem.

Noffri id-Don tieghi tac-cediment , għall-erwieħ bħal dawn, fl-umli servitù u ringrazzjament. 
Amen. "

                                                        Talba tal-Kruċjata (65)
                                                  "Għal dawk fid-dnub mejjet"

"O ghaziz  Ġesù, Salvatur tal-umanità, permezz  tal-Ħniena Divina tiegħek, nitolbok  għal 
klemenza għal dawk erwieħ kollha foqra  fid-dnub li jistgħu jittieħdu minn din id-dinja matul it-
Twissija.

Ahfrilhom  dnubiethom   u fit-Tifkira   tal-Passjoni tiegħek, nitolbok  tagħtini dan il-pjacir  
speċjali bi tpattija għad-dnubiet tagħhom.

Noffrilek lili nnifsi lilek fil-moħħ, fil-ġisem u r-ruħ, bħala tpattija biex insalvalhom  ruhom  u 
biex inġibilhom il-ħajja eterna. Amen. "

                                                        Talba tal-Kruċjata (66)
              "Għall Kleru: Għinni biex nibqa Leali ghal-Kelma Mqaddsa Tiegħek"

"O ghaziz Ġesù, għinni nibqa fidil għall-Kelma Mqaddsa tiegħek, il-hin kollu.

Agħtini  s-sahha  li nwettaq il-Verità tal-Knisja tiegħek quddiem  id-diffikultajiet.

Imlini  bil-grazzja biex  namministra s-Sagramenti Mqaddsa bil-mod li Inti ghallimtna. Ghinni  
nitma l-Knisja tiegħek bil-Ħobż tal-Ħajja u nibqa leali lejk, anki meta ma  nithalliex milli 
nagħmel dan.

Ehlisni   mill-katina tal-qerq li nista  niffaċċja, sabiex nipproklama l Vera Kelma  ta' Alla.

Għatti l-qaddejja qaddisa  tiegħek bid-Demm prezzjużi tiegħek, f'dan il-mument, sabiex  
nibqgħu kuraġġużi, leali u sodi, fil-lealtà tagħna lejk, Salvatur mahbub  tagħna, Ġesù Kristu. 
Amen. "



                                                 Talba tal-Kruċjata (67)
                                 "Żomm  lil uliedi salvi mir-Re  tal-gideb"

"Jekk jogħġbok ghaziz Ġesù, nitolbok li zżomm lil uliedi salvi  mir-re tal-gideb.

Nikkonsagra dawn l-ulied (semmihom) ghal Qalb Mqaddsa tiegħek u  nitlob li , permezz tal-
pretest tad-Demm  prezzjuż tiegħek, Inti se ddawwalhom  ruhhom  u tohodhom fiz-zgur fid- 
dirghajn mahbuba tieghek, sabiex ikunu jistgħu jiġu protetti minn kull ħsara.

Nitlob li tifthilhom qalbhom u tfawwarlhom ruhhom bl-ispirtu Divin tieghek, matul l-
Illuminazzjoni ta 'Kuxjenza, sabiex ikunu mnaddfa minn kull ħażen. Amen. "

                                                     Talb tal-Kruċjata (68)
                                        "Ipproteġini mill-influwenza ta 'Satana"

"O Omm Alla, Omm tas-Salvazzjoni, ghattini bil-Mant Qaddis tieghek u ipproteġi l-familja 
tiegħi mill-influwenza ta 'Satana u  l-anġli l-hziena tiegħu.

Għinni  biex nafda  fil-Ħniena Divina ta`Ibnek l-għażiż tiegħek, Ġesù Kristu, il-Hin kollu.

Sostnini f-imħabbti ghalih u qatt thallini  li niggerra l-bogħod mill-Verità tat-Taghlim tiegħu, 
irrispettivament mill-ħafna tentazzjonijiet li jigu  mqiegħda quddiemi. Amen. "

                                                  Talba tal-Kruċjata (69)
                             "Talba  lil Alla l-Missier li Taċċetta ir-Rieda Divina Tiegħu"

"Alla l-Missier li Tista Kollox, naċċetta r-Rieda Divina tiegħek.

Għin lil uliedek biex jaccettawa.

Waqqaf lil  Satana milli jiċħad id-dritt ta` Uliedek  għall-wirt ta` Missierhom.

Qatt  thallina naqtghu qalbna ghall-ġlieda għall-wirt tagħna fis-Sema.

Isma t-talba herqana  biex nkeccu lil  Satana u l-anġli hziena tiegħu.

Nitolbok ,ghaziz  Missier, biex tnaddaf  id-dinja  bil-Ħniena tiegħek u biex taghattina  bl- 
Ispirtu  Divin  tiegħek.

Wassalna biex niffurmaw l-armata aktar qaddisa tiegħek, mgħobbija bil-poter li tkecci lil 
bhima ghal,dejjem. Amen. "

                                                    



                                                     Talba tal-Kruċjata (70)
                                                "Talba għall Kleru biex Jibqgħu
                                     Sodi  u Leali ghal-Kelma Mqaddsa ta 'Alla "

"O ghaziz Ġesù, għin lil-qaddejja ikkonsagrati   tiegħek biex  jgharfu il-qasma  fil-Knisja 
tiegħek, hekk  kif  issehh.

Għin lill-qaddejja ikkonsagrati   biex  jibqgħu sodi u leali  ghal Kelma Mqaddsa tiegħek.

Qatt thalli l-ambizzjonijiet tad-dinja jdennsu l-imħabba pura taghhom ghalik.

Ghatihom  il-grazzji biex  jibqgħu puri u umli quddiemek u biex jonoraw il-Preżenza Mqaddsa
Tiegħek fl-Ewkaristija.

Ghin  u iggwida dawk il-qaddejja ikkonsagrati  li jistgħu jkunu bierda  fl-imhabba taghhom 
ghalik u erġa  ixghel  in-Nar ta' l-Ispirtu s-Santu fir-ruh  tagħhom.

Ghinhom biex jaghrfu t-tentazzjoni, mqiegħda quddiemhom  biex ittelifhom. Iftaħ għajnejhom
, sabiex ikunu jistgħu jaraw il-Verità il-hin kollu.

Berikhom, għażiż Ġesù, f'dan iż-żmien u għattihom  bid-Demm prezzjużi tiegħek biex 
izżommhom  protetti  mill-ħsara.

Ghatihom  is-sahha li jirreżistu s-seduzzjoni ta' Satana, jekk dawn ikunu distratti  bil-hajra li 
jichdu l-eżistenza tad-dnub. Amen. "

                                                Talba tal-Kruċjata (71)
                                "Talba biex isalvana mill-persekuzzjoni"

"O Ġesù, salva l-Ulied t`Alla mill-antikrist.
Ipprotegina mill-pjanijiet għall-kontroll tad-dinja.

Mulej, salvana  mill-persekuzzjoni.

Ipproteġi l-erwieħ mdallma  mill-antikrist, sabiex ikunu jistgħu jiġu mifdija  f`ghajnejk.

Għinna fil-dgħjufija tagħna.
Saħħaħna fl-ispirtu  biex inqumu  u nillidjaw lil xulxin, hekk kif  nimxu  fl-armata tiegħek lejn il-
Bieb tas-Sema.

Ghandi bzonnok, għażiż Ġesù.
Inhobbok , ghażiż Ġesù.
Nigglorifika l-Preżenza tiegħek fuq l-art.
Nahrab id-dlam.

Nadurak  u  ncedi lili nnifsi fil-ġisem u fl-ispirtu  sabiex  Inti tkun tista` turini l-Verità tal-
Preżenza tiegħek, sabiex  jien dejjem nafda  fil Ħniena Tiegħek il-hin kollu. Amen. "



                                               Talba tal- Kruċjata (72)
                                                "It-Talba tad-Dixxiplu"

"Għażiż Ġesù, jiena lest li nxerred il-Kelma Mqaddsa tiegħek.

Agħtini l-kuraġġ, is-sahha u l-għarfien, biex inhabbar l-Verità, biex ingib jejk kemm jista jkun  
erwieh.

Ħudni  fil-Qalb Imqaddsa Tieghek u ghattini  bid-Demm Prezzjuż tiegħek, biex nintela bil-
grazzji biex inxerred  il-konverżjoni għas-Salvazzjoni ta` Ulied kollha t`Alla, f'kull parti tad-
dinja ikun x'ikun it-twemmin tagħhom.

Nafda fik dejjem. Id-Dixxiplu Mahbub  tiegħek. Amen. "

                                                  Talba tal- Kruċjata (73)
                                      "Għall-erwieħ żgħażagħ, tfal żghazagh"

"O Ġesù, għinni biex insalva l-erwieħ taz-żgħażagħ, madwar id-dinja kollha.

Bil-Grazzja tieghek, Għinhom jaraw il-Verità tal-Eżistenza tiegħek.

Wassalhom lejn il-Qalb Imqaddsa tieghek u iftaħ għajnejhom  għall Imhabba  u l-Ħniena 
tieghek
.
Salvahom minn nirien ta` l-Infern u, permezz tat-talb tiegħi, ikollok  Ħniena fuq ruhom. Amen.
"

                                                      Talba tal-Kruċjata (74)
                                                "Għad-Don tad-Dixxerniment"
"O Omm Alla, għinni biex nipprepara ruħi  għad-Don  ta 'l-Ispirtu s-Santu.

Ħudni , bħala tifel zghir id-fid , u wassalni  fit-triq lejn id-Don  tad-Dixxerniment, permezz tal-
qawwa tal-Ispirtu s-Santu.

Iftaf qalbi u ghallimni  ncedi fil-gisem, fil-mohh u fir-ruh. 

Ehlisni mid-dnub tal-kburija  u itlob li nigi mahfur , għad-dnubiet  kollha tal-passat, sabiex ruħi
hija  ippurifikata u jiena inkun shih,  sabiex inkun nista nirċievu  D-Don  ta' l-Ispirtu s-Santu.

Nirringrazzjak, Omm tas-Salvazzjoni, għall intercessjoni tiegħek, u  nistenna b`lmħabba go 
qalbi i għal dan id-Don , li għalih  jiena nixxennaq bil-ferħ. Amen. "

                                                        Talba Tal-Kruċjata (75)
                                      "Jien  noffri l-uġigħ tiegħi lilek, għażiż Ġesù"

"Ġesù, noffri l-uġigħ u t-tbatija tieghi għal dak li Inti sofrejt  waqt  l-Agunija tiegħek fuq il-
Kalvarju.

Għal kull abbuż u attakk verbali  vjolenti li nsofri , noffri dan  ghal-unur tal inkurunazzjoni tal-
kuruna tax-xewk  tiegħek.



.
Għal kull kritika inġusta lili, noffriha   ghal-unur ta' l-umiljazzjoni tiegħek quddiem  'Pilatu.

Għal kull torment fiżiku  li insofri minn idejn  haddiehom, noffriha   ghal-unur tal-flagellazzjoni 
tiegħek fil-Kolonna.

Għal kull insult Ii insofri  noffriha  ghal unur tat-tortura fiżika li  ġarrabt matul l-Inkurunazzjoni 
tal-Kuruna tal-xewk meta  hargulek ghajnek barra.

Għal kull darba Ii nimitak, inxerred it-Taghlim tiegħek, u meta  nigi ddisprezzat f`ismek hallini 
nghinek  fit-triq lejn il-Kalvarju.

Ghinni nehles  mill-kburija u qatt ma nibżgħa  nammetti li nhobbok ,għażiż Ġesù.

Imbagħad, meta kollox  jidher bla tama fil-ħajja tiegħi, ghaziz  Ġesù, għinni biex ikun 
kuraġġuż billi niftakar kif inti volontarjament  hallejt lilek innifsek  tiġi Imsallab b' mod Vili u 
krudili.

Għinni inqum u  nigi  accettat bħala  Veru Kristjan, suldat  ta` Veru fl-armata tiegħek, umli u 
niedem fil-qalb tiegħi, fit-tifkira tas-Sagrifiċċju  li Inti għamilt għalija.

Żommli  idejja, għażiż Ġesù, u urini kif it-tbatija tiegħi stess tista` tispira  oħrajn biex jissieħbu
fl-armata tiegħek bi rwieh  li jahsbuha l-istess u  li jhobbuk.

Għinni   naċċetta t-tbatija u li noffriha  lilek, bħala rigal biex insalva l-erwieħ, fil-battalja finali 
kontra l-tirannija tal-ħażin. Amen. "

                                                  Talba tal-Kruċjata (76)
                                                      "It-talba ta l-atejist"

"Ġesù, għinni naċċetta l-imħabba ta 'Alla, kif qed tintwera lili.

Iftaħli għajnejja ,mohhi, qalbi  u ruħi  , ħalli nkun  salvat.

Għinni nemmen billi timla qalbi bl-Imhabba tieghek.

Imbagħad  zommni u salvani  mit-turment tad-dubju. Amen. "

                                                  Talba Tal-Kruċjata (77)
                                                   "Għall-Gran Brittanja"

"O Missier tas-sema, Alla l-Ħallieq tal-bniedem, jekk jogħġbok isma  talbi. Nitolbok  biex 
issalva  il-Gran Brittanja mill-klaċċijiet tal-ħażen u d-dittatorjat.

Nitlob  li Inti tgħaqqadna  lkoll, ta 'kull reliġjon , twemmin u kuluri, bħala familja waħda 
f`ghajnejk. Agħtina l-qawwa biex ningħaqdu bi sfida ta' kwalunkwe liġijiet introdotti biex 
jillegalizzaw t-Taghlim tiegħek.

Agħtina l-qawwa u l-kuraġġ li qatt ma nabbandunawk  u biex ngħinu nsalvaw l-uliedek kollha 
permezz tat-talb tagħna.



Ressaq lil huti kollha flimkien fl-unità  biex jaghtu qima lil  Wegħda tiegħek li ggibilna il-ħajja 
eterna u ddaħla gewwa  l-Genna. Amen. "

                                                      Talba tal-Kruċjata (78)
                                                        "Salvani Mill-Hazen"

"O Ġesù, ipproteġini  mill-qawwa ta 'Satana. Ħudni gewwa qalbek,  hekk kif nnehhi  kull  
allejanza lejh u lejn il-modi hziena  tiegħu.

Incedi r-rieda tieghi u nersaq quddiemek  arkopptejja , b'qalb umli u niedma.

Nitlaq hajti f`dirghajk qaddisa. Ħarisni mill-ħażen. Ehlisni u hudni fil- kenn  tal-protezzjoni 
tieghek , issa u ghal dejjem. Amen. "

                                                     Talba tal-Kruċjata (79)
                                           "Għall  zewg Billjun  erwieħ mitlufa"

"O ghaziz  Ġesù, Nitolbok  biex  tferra l-Ħniena fuq l-erwieħ mitlufa.

Ahfrilhom  ir-rifjut tagħhom  lilek  u uża t-talba tiegħi u s-sofferenza, biex  hekk tkun 
tista , permezz tal-Ħniena Tiegħek, titfa  fuqhom il-grazzji li għandhom bżonn biex  
tikkonsagra l-erwieħ tagħhom.

Nitlobok ghad-Don  tal-maħfra, għall-erwieħ tagħhom.

Nitolbok biex  Inti  tiftaħ  il-qlub tagħhom, biex  dawn  jigu ghandek  u jitolbuk biex  
timlihom bl-Ispirtu s-Santu, sabiex ikunu jistgħu jaċċettaw l-Verità ta` mhabbtek  u 
jgħixu  mieghek u mal-familja kollha ta` Alla  għal dejjem. Amen. "

                                                    

                                                    Talba tal- Kruċjata (80)
                                     "Għall-erwieħ ta 'dawk li jikkommettu qtil"

"O ghaziz  Ġesù, Nitlob  Ħniena għal dawk li jikkommettu qtil.

Inħeġġek għal klemenza  għal dawk li jinsabu fid-dnub il-mejjet. Noffrilek  t-tbatija 
tiegħi stess u d-diffikultajiet, sabiex tista` tiftaħ Qalbek  u tahfrilhom dnubiethom.

Nitlob li Inti tghatti dawk kollha b`intenzjoni hazina f`ruhhom  bid -Demm prezzjuż 
tiegħek, sabiex ikunu jistgħu jitnaddfu  mill-inġustizzji tagħhom. Amen. "

                                                   



                                                     Talba tal-Kruċjata (81)
                                                    "Għad-Don tat-Tqarbin"

"O Ostja Divina , imla l-ġisem tiegħi  bin-nutriment meħtieġ. Imla ruħi bil-presenza 
Divina  ta 'Ġesù Kristu.

Agħtini l-Grazzja li nwettaq ir-Rieda Divina ta` Alla. 

Imlini bil-paċi u l-kalma, li ġejja  mill-Preżenza Mqaddsa tiegħek. Thallina Qatt 
niddubita l-Preżenza tiegħek.

Għinni   naċċettak, fil-Gisem  u fir-Ruh, u li, permezz ta l-Ewkaristija Mqaddsa, il-
Grazzji moghtija  lili se jgħinuni  biex nipproklama l-Gloria  tal-Mulej tagħna, Ġesù 
Kristu.

Ippurifika l-qalb tiegħi. Iftaħli  ruħi   u qaddisni  meta nirċievi d-Don  kbir ta` l-
Ewkaristija Mqaddsa.

Għatini  l-grazzji u l-pjaciri  li jinataw   fuq  l-Ulied  kollha ta 'Alla u ghatini  l-immunità 
minn-nirien tal-Purgatorju. Amen. "

                                                Talba tal-Kruċjata (82)
                                        "Għar-Rebha tal-fdal tal-Knisja"

"Ġesù, Re  u Salvatur tad-dinja,  nweghduk  l-unur tagħna, l-lealtà tagħna u l-atti 
taghna, biex nipproklamaw il- Glorja tieghek lil kullhadd.

Għinna  niksbu s-sahha, u l-kunfidenza, li nqumu   u niddikjaraw  l-Verità il-hin kollu.

Thallina qatt   nezitaw  jew nittardjaw fil-mixja  tagħna lejn ir-rebħa, u fil-pjan tagħna 
biex nsalvaw l-erwieħ.

Nwieghdu r-rinunzja tagħna, il-qlub tagħna, u dak kollu li  ghandna , sabiex inkunu  
ħielsa  mill-ostakoli, hekk kif inkomplu mexjin  fit-triq diffikultuża lejn il-Bibien tas-
Smewiet il-Ġodda.

Inhobbuk,   Ġesù l-Aktar Ghaziz , il-Mahbub Salvatur  u Redentur taghna.

Nghaqdu lilna   nfusna  fil-ġisem, moħħ u l-ispirtu fi ħdan il-Qalb Imqaddsa tiegħek.

Ferra  fuqna  il-Grazzja  tiegħek ta' Protezzjoni.

Għattina  bid-Demm prezzjużi tiegħek, biex b`hekk  aħna  nkunu  mimlija bil-kuraġġ u
l-imħabba, li nqumu  u niddikjaraw  l-Verità tal Renju l-gdid tieghek. Amen. "



                                                    Talb  tal-Kruċjata (83)
                                             "Għall-mitigazzjoni tal-Kastigi"

"O ghaziz  Missier, Alla l-Aktar Gholi, aħna, ulidek il-foqra , nissottomettu lilna  
nfusna quddiem it-Tron Glorjuz  tiegħek fis-Sema.

Aħna nitolbuk biex tehles  lid-dinja  mill-ħażen.

Aħna nitolbuk il-Ħniena tiegħek għall-erwieħ ta 'dawk li jikkawżaw tbatijiet terribbli fuq
uliedek  fid-dinja.

Nitolbok ahfrilhom.
.
Nitolbok  tneħħi l-antikrist, hekk kif  jagħmel lilu nnifsu magħruf.

Aħna nitolbuk  , għażiż Mulej, biex ittaffi l-id  tal-Kastig tiegħek.  Minflok, aħna  
nitolbuk   taċċetta t-talb tagħna u t- tbatija tagħna, biex  ittaffi it-tbatija ta` uliedek , 
f'dan il-ħin.

Ahna nafdawk .Aħna nonorawk. Nirringrazzjawk  ghas-Sagrificcju l-kbir  li ghamilt 
meta baghat l-Iben tieghek stess, Ġesù Kristu, biex isalvana  mid-dnub.

Aħna nilqgħu  l-Ibnek , darb'oħra, bħala s-Salvatur tal-umanita.

Nitolbuk  tipproteġina. Żommna  mill-ħsara.

Għin lil familji tagħna.

Ikollok Hniena minna. Amen. "

                                                 Talba tal-Kruċjata (84)
                      "Biex tillumina  lill-erwieħ tal-elit li  jigvernaw d-dinja"

"O ghaziz  Ġesù,  Nitolbok  sabiex  tillumina  l-erwieh ta` l-elit li jigvernaw id-dinja.

Urihom il-prova tal-Ħniena tiegħek.

Għinhom   biex jinfethu   fil-qalb u  juru umiltà vera, f`gieh  is-Sagrifiċċju kbir tiegħek, 
bil- Mewt  tieghek fuq is-salib, meta mitt  għal dnubiethom.

Għinhom  jagħrfu Min  ghamilhom verament , Min hu l-Ħallieq tagħhom, u imlihom 
bil-Grazzji biex jaraw il-Verità.

Nitolbok biex tevita il-pjanijiet tagħhom biex iweġġgħu miljuni ta 'nies permezz ta' 
tilqim, nuqqas ta 'ikel, adozzjonijiet sfurzat tat-tfal innoċenti, u l-qsim ta' familji milli 
jseħħ.

Fejjaqhom.

Għattihom  bid-Dawl tiegħek u  hudom fi hdan il-qalb tieghek  biex isalvhom minn-



nasses tal-hazin. Amen. "

                                                Talba tal-Kruċjata (85)
                     "Biex isalva l-Istati Uniti tal-Amerika minn-idejn il-qarrieq"

"O ghaziz  Ġesù, ghatti n- nazzjon tagħna bil-Protezzjoni  prezzjuż hafna  tiegħek.

Ahfrilna dnubietna  kontra l-kmandamenti  t'Alla.

Għin lil-poplu Amerikan  jduru lura lejn Alla.

Iftaħilhom  mohhom  ghal-Verita tal-Mulej.

Ifthilhom il-qlub  iebsa  tagħhom, biex  jilqgħu l-id  tal-Ħniena tieghek.

Għin  dan nazzjon biex iqum kontra d-dagha, li jistgħu  jintefghu   fuqna  biex 
ggeghelna  niċħdu l-Preżenza tieghek.

Aħna  nitolbuk bil-hniena, Ġesù, biex isalvana, tipproteġina minn kull ħsara u 
tħaddan il- poplu tagħna fil Qalb Imqaddsa tiegħek. Amen. "

                                                  Talb Kruċjata (86)
                                       "Ehlisni   mit-turment tad dubju"

"Jien nigi quddiemek , konfuż, inċert u frustrat, għażiż Ġesù, għax jiena inkwetat 
dwar il-Verità li int  tipproklama fi ħdan il-Messaġġi tiegħek.

Ahfirli  jekk jien trattajtek hazin.

Ahfirli jekk  ma nistax nisimghak.

Iftaħli  għajnejja , biex nigi muri x`ghandek bzonni nifmhek.

Nitolbok biex  tagħtini  l-Qawwa ta` l-Ispirtu s-Santu biex turini  il-Verità.

Inhobbok , għażiż Ġesù, u nitolbok biex tehlisni mit-turment tad-dubju.

Għinni nirrispondi  għas-sejħa tiegħek.

Ahfirli jekk offendejtek  u ressaqni vicin qalbek.

Iggwidani lejn ir-Renju l-Gdid  u ghatini  favur,biex bit-talb tieghi  u t-tbatija tieghi, 
nkun nista nghinek issalva l-erwieh  hekk prezzjużi ghal-qalb Imqaddsa tieghek 
Amen. "



                                                      Talba tal-Kruċjata (87)
                                        "Ipproteġi n-Nazzjon tagħna mill-ħażen"

"O Missier, f'isem Ibenek, salvana   mill-komuniżmu. 

Salvana  mid-dittatorjat.

Ipproteġi n-nazzjon tagħna kontra l-paganismu.

Salva lil uliedna mid-deni
.
Għinna naraw  d-Dawl ta 'Alla.

Iftaħ qlubna   ghat-Taghlim ta` Ibnek.

Għin lil  Knejjes  kollha li jibqgħu leali lejn  il-Kelma ta 'Alla.

Nitolbuk biex  iżommu n-nazzjonijiet tagħna  siguri  mill-persekuzzjoni.

Ghezez Mulej, hu hsiebna  bil-Ħniena, irrispettivament kemm il-darba noffenduk.

Ġesù, Bin il-bniedem, ghattina bid-Demm prezzjuż tiegħek.

Salvana minn nases tal-hazin.

Nitolbuk bil-herqa, għażiż Alla, li tintervjeni u twaqqaf il-ħażen milli jibla dinja f'dan iz-
zmien.  Amen. "

                                                    Talba tal-Kruċjata (88)
                                            "Għall Erwieħ wara t-Twissija"

"O Qalb ta 'Ġesù, urina l-Ħniena għalina  lkoll midinbin foqra.

Dawwal  dawk il-qlub tal-ġebel, hekk ddisprati fit-tfittxija tagħhom għall-gwida.

Ahfrilhom l-inġustizzji tagħhom.

Ghinhom , permezz ta` Mhabbtek  u l-Ħniena tieghek , li jsibuha fil-qlub tagħhom 
biex jahtfu  d-Don Kbir tal-Fidwa tieghek.

Nitolbok bil-herqa biex tahfer l-erwieh kollha li jirrifjutaw l-Verità ta 'Alla.

Għattihom  bid-dawl  tiegħek, għażiż Ġesù,biex  b`hekk jaghmihom  ghal-ħażen u  t-
tnassis  tad-demonju, li  jippruva  jbieghedhom  minnek ghal eternita.

Nitolbok biex  tagħti  l`ulied  kollha ta 'Alla s-sahha  li jkunu  grati  għall Ħniena Kbira 
tiegħek.



Nitolbok  biex  tiftaħ il-bieb tar-Renju  tieghek ghal- erwieħ  mitlufa kollha li  qed 
jiggerrew fid-dinja  fi stat ta' djufija u disperazzjoni. Amen. "

                                          Talba tal- Kruċjata (89) 
                                          "Għall Midinbin mizerabbli"

"Għażiż Ġesù, għinni, midneb miżeru u  fqir , biex nigi ghandek,b`indiema  fil-ruħ tiegħi.
 Naddafni  mid-dnubiet, li qerduli ħajti.

Agħtini d-don ta' ħajja ġdida, ħielsa mix-xkiel  tad-dnub, u l-libertà li dnubiet tiegħi jiċħduli.

Ġeddidni  fil-Dawl tal-Ħniena tiegħek.

Haddanni  fil-qalb  tieghek.

Hallini nħoss l-imhabba tieghek , sabiex inkun qrib tieghek  u li l-imħabba tiegħi ghalik 
tinxtegħel.

Ikollok  Ħniena minni, Ġesù, u żommni ħieles  mid-dnub.

Ghamilni  denju li nidħol fis-smewiet il-godda. Amen. "

                                                 Talba tal-Kruċjata (90) 
                         "Ringrazzjament għat-Tieni Migja  Glorjuza tieghek "

"O Ġesù, tieghi  noffrilek tifħir u ringrazzjament għat-Tieni  Migja Glorjuza tieghek.

Inti, S-Salvatur tieghi , twelidt  sabiex tagħtini il-ħajja eterna u biex tehlisni mid-dnub.

Noffrilek mhabbti,  il-grazzi tiegħi u l-adorazzjoni tiegħi, hekk kif nipprepara ruħi  ghal-wasla  
Kbira tiegħek. Amen. "

                                                 Talba tal-Kruċjata (91)
                                            "Żommni  fidil ghal-Fidi tiegħi"

"O Omm Imbierka tas-salvazzjoni, ippotegini fis-siegha tal-bzonn, meta jiena  nigi ffacjat bil- 
ħażen.

Għinni   niddefendi l-Kelma ta 'Alla bis-sahha  u kuraġġ, mingħajr ebda biża fir-ruħ tiegħi.

Itlob  biex  nibqa` leali lejn il-Taghlim ta` Kristu u li nista  ncedi ghal-kollox l-biżgħat tiegħi, l-
inkwiet tiegħi u d-dwejjaq tiegħi, kompletament.

Għinni, biex inkun   nista njimxi bla biza l-quddiem f'din it-triq solitarja, sabiex nipproklama l-
Verità tal-Kelma Mqaddsa ta 'Alla, anki meta l-għedewwa ta' Alla jagħmlu  dan ix-xogħol 
kważi impossibbli.



O Omm Imbierka , nitlob  li, permezz  ta` l-interċessjoni tiegħek, il-fidi ta'l-Insara  kollha  tibqa
b'saħħitha, il-hin  kollu , matul il-persekuzzjoni. Amen. "

                                                      Talba tal-Kruċjata (92)
                                         "Għall-Grazzja ta 'perseveranza"

"O ghaziz Ġesù, nitolbok  Inti għad-Don  tal-Perseveranza.

Nitolbok bil-hniena  biex  tikkoncedi fuqi il-grazzji Ii ghandi  bżonn biex  nzomm  l-Kelma 
Mqaddsa tiegħek.

Nitolbok biex  tehlisni minn  kull  dubji persistenti.
.
Nitolbok biesx tfawwarli  ruħi   bil-gentilezza, pacenzja  u perseveranza.

Għinni nibqa  dinjituż meta jinsultawni  fl-Isem Imqaddes tiegħek.

 Ghamilni bsahhti  u  ghattini bil-grazzja biex nibqa ghaddej,anki meta nkun  għajjien, nieqes 
mis-sahha , u meta nigi ffaċċjat mit-tribulazzjonijiet  kollha , li hemm il-quddiem ,hekk kif 
nahdem  bla heda biex ngħinek  issalva l-umanità. Amen. "

                                                  Talba tal-Kruċjata (93)
                                          "Għall-Dmugħ tal- Konverżjoni"

"O Ġesù għażiż tiegħi, Inti qrib il-qalb tiegħi.

Jiena haga  waħda  mieghek.

Inhobbok.

Nghozzok.

Hallini nhoss mhabbtek.

Hallini nhoss l-ugigh tieghek

Hallini  nħoss il-Preżenza tiegħek.
Għatini l-Grazzja ta` L-umilta ,  biex inkun  denju tar-Renju tieghek fuq l-art, kif ukoll fis-
sema.
Għatini  id-Dmugħ tal-konverżjoni, sabiex  noflilek  verament lili innifsi, bhal  dixxiplu  veru , 
biex ngħinek  fil-Missjoni tiegħek biex  issalva  kull ruħ fid-dinja , qabel terga tigi biex 
tiggudika il-hajjin u l-mejtin.  Amen. "

                                              



                                                 Talba tal-Kruċjata (94) 
                                    "Biex tfejjaq il-moħħ, il- ġisem u r-ruħ"
"O ghaziz Ġesù, nintelaq quddiemek , ghajjien, marid, fl-uġigħ u b`xenqa biex  nisma  l-vuci 
tieghek.
Hallini nkun minsus  mill Preżenza divina tiegħek, biex  inkun mgħarraq bid-Dawl  Divin 
tiegħek, minn mohhii, minn ġismi  u ruħi.

Nafda fil Ħniena Tiegħek.

Incedi l-uġigħ tiegħi u t-tbatija kompletament quddiemek u nitlob  li Inti tagħtini il-Grazzja  li 
nafda fik , sabiex tkun tista tfejjaqni  minn dan l-uġigħ u d-dlam, sabiex  inkun shih mil-gdid  
u, biex inkun nista  nsegwi t-triq  tal-Verità u  nhallik twassalni għall-ħajja fis-Sema l`Ġdida. 
Amen. "

                                                  Talba tal-Kruċjata (95)
                                            "Biex tghin insib  Ħin għat-Talb"

"O Omm tas-Salvazzjoni , ejja għall-għajnuna tiegħi, hekk kif  nitqabad  biex insib il-ħin għat-
talb.

Għinni  nagħti, lill-Ibenek l-għażiż tiegħek, Ġesù Kristu, il-ħin  li Hu jixraqlu li nurih kemm 
ihobbu.

Nitlob li inti, Ommi Mbierka tas-Salvazzjoni , fittex  għalija l-Grazzji  Ii ghandi bżonn u itlob 
Lil ibnek  l-għażiż tiegħek għal kull grazzja u favur, sabiex jkun  jista jaghlaqni fil-Fond  tal- 
Qalb Imqaddsa tieghu. Amen. "

                                                           Talba tal-Kruċjata (96)
                             "Biex Tbierek  u Tipproteġi il-Grupp taghna ta` Talb tal-Kruċjata"

               Biex tintalab   qabel u wara  il-Laqgħa Tal-Grupp ta` Talb  Gesu lil umanità.
 
"O Gesu L-Aktar ghaziz tieghi, nitolbok  tberikna  u tipproteġina ,Il-Grupp ta` Talb tal-
Kruċjata tieghek , sabiex inkunu  immuni għall-attakki hziena  tax-xitan, u għal kull  spirtu 
ħażin, li jistgħu jittormentawna f'din il-Missjoni Qaddisa  biex insalvaw l-erwieħ.
Ghandna  nibqgħu leali u bsahhitna , hekk kif  nippersistu li nżommu  Isem Imqaddes 
Tieghek  quddiem id-dinja u qatt nirrinunzjaw fil-ġlieda tagħna biex inxerrdu l-Verità tal-
Kelma Mqaddsa tiegħek.
Amen. "

                                                             Talba tal-Kruċjata (97)
                                           "Biex tgħaqqad il-Gruppi ta` Talb tal-Kruċjata"

"O Omm għażiża tas-Salvazzjoni, nitolbok b`herqa kbira  biex taghqqad, permezz  tat-talb 
tiegħek, il-Fdal tal-Armata t`Alla kollha, madwar id-dinja.

Għatti l-Gruppi ta`Talb tal-Kruċjata bil-Grazzja tas-Salvazzjoni, mferra  fuqna , permezz tal-
Ħniena ta' Ibnek, Ġesù Kristu.



Ibgħat l-anġli tiegħek biex jghatti  kull wieħed u waħda minna, u speċjalment, dawk is-
sacerdoti li jmexxu l-Gruppi ta`Talb tal-Kruċjata.

Għinna biex nevitaw  it-tfixkil, li jikkawżaw diviżjoni fostna, w ipproteġina  bid-Don tal-korazza
tiegħek, sabiex insiru immuni għall-attakki, li aħna se jkollna  nsofru, minħabba ghall-
imħabba tagħna għal Ġesù Kristu, f'din il-Missjoni Mqaddsa biex issalva l-erwieħ. Amen. "

                                                            Talba tal-Kruċjata (98)
                                        "Għall-Grazzja ta 'Alla biex tkopri l-mexxejja dinjija"

"O Omm  imbierka  tiegħi tas-Salvazzjoni, nitolbok  titlob lil Ibnek biex iferra l-Grazzji Tiegħu 
u  l-Imhabba tieghu fuq  dawk il-mexxejja li jikkontrollaw id-dinja.

Itlob  li d-Dawl ta 'Alla  jfejjaqhom  mill-għama u  iftah il-qlub tagħhom tal-ġebel.

Waqqafhom  milli jwikku  l-persekuzzjoni fuq nies innoċenti.

Jekk jogħġbok  Itlob  li Ġesù  jiggwidhom, u jwaqqafhom milli jostakolaw l-Verità tat-Taghlim 
tiegħu milli tinfirex  lin-nazzjonijiet, madwar id-dinja. Amen. "

                                                               Talba tal-Kruċjata (99)
                                           "Għas-Salvazzjoni  tal-Awstralja u ta` New Zealand"

"O Alla l-Missier li Jista Kollox, Fil-Isem ta' Ibnek l-għażiż tiegħek, Ġesù Kristu, ikollok 
Ħniena fuq  uliedek  kollha  fl-Awstralja u New Zealand.

Ahfrilna  għar-rifjut  tagħna tal-Kelma Mqaddsa tiegħek.

Ahfrilna ghad-dnub ta` l-indifferenza.

Ehlisna mil-kultura pagana taghna u  ghattina bill-Grazzji li jispiraw , tama ,fidi u karità, fost 
ħutna.

Nitolbuk bil-herqa  għad-Don tad -Dixxerniment u nitolbuk biex taghtina l-Grazzji li ghandna 
bzonn  biex niżguraw, li biss l-Verità tal-Kelma Mqaddsa tiegħek  tista  tinstemgħa, sabiex 
b`hekk  l-erwieħ kollha  jinaghtaw  l-imfietaħ għall-ħajja eterna. Amen. "

                                                             Talba tal-Kruċjata (100)

                                                 Għas-sopravivenza tal-Kristjaneżmu

"O ghaziz Ġesù, aħna  nitolbuk għall-ħiliet biex ngħixu l-provi  li aħna issa qeq niffaċċjaw, kif 
l-ahhar Veru Papa jtemm  il-Missjoni tiegħu għalikom.
Għinna biex ngarrbu dan  l-abbuż terribbli li aħna issa se jkollna niffaċċjaw minħabba l-waqa`
tal-Knisja, li aħna darba kollna nafu.
Qatt  thallina  niddevjaw mill-Verità tal-Kelma Divina tiegħek.
Għinna  nibqgħu siekta meta l-attakki jigu  mqiegħda fuq spallejna  biex jhajjruna  naghtuk 
daharna   u dahar lejn s-Sagramenti li tajt lid-dinja.
Għatti  l-Armata tiegħek bl-Imhabba  qawwija  li għandna bżonn, bħal tarka, biex tipproteġina
kontra l-profeta falz u l-antichrist.
Għin lil  Knisja tiegħek fuq l-art  biex  tinfirex  u timmultiplika, sabiex tkun  fidili mal-Verità u 



tgħinek  tmexxi  lil ħutna fuq it-Triq  tal-Verità biex  thejjina , b'mod adegwat, għall-Tieni  
Migja  tiegħek. Amen. "

                                                      Talba tal-Kruċjata (101)

 Talba tal-Miraklu biex thoss il-Prezenza ta` Gesu`

"O Għażiż Missier li Tista Kollox, Ħallieq ta 'dak kollu li hu u li se jkun, għinna lkoll kemm 
ahna li nkunu  nistgħu nirrikonoxxu l-preżenza ta' l-Iben għażiż tiegħek fil-Knisja llum, li ssir 
qawwija ħafna.

Għinni  nelgħeb il-biża tiegħi, s-solitudni tiegħi u r-rifjut Ii nbati mill-maħbubin tiegħi, hekk kif 
nimxi wara Ibnek s-Salvatur tieghi , Ġesù Kristu.

Nitolbok  tipproteġi l-maħbubin tiegħi milli jaqgħu fin-nasba  li jemmnu fil-gideb, li  giet 
mfassla  minn Satana biex  teqred, taqsam u tikkawża qerda fost l-ulied kollha ta' Alla.

Nitolbok  għin lil dawk kollha li jsegwu l-istmerrija fil-Knisja tiegħek biex jiġu salvati minn-
nirien dejjiema ta 'infern. Amen. "

                                                     Talba tal-Kruċjata (102) 

                 Sabiex insostnu l-fidi u twemmin fil-Messaġġi t`Alla għad-dinja

"L-Ghezez Ġesù, meta nkun imdejjaq, erfaghni.

Meta niddubita, illuminani.

Meta ninsab fin-niket, urini l-imħabba Tiegħek.

Meta  nikkritika, għinni nibqa sieket.

Meta niggudika lil xi hadd fil-pubbliku, ghalaqli xofftejja.

Meta nidghi, f`ismek, ifdini  u ġibni lura fil-protezzjoni Tiegħek.

Meta jonqosni l-kuraġġ, agħtini x-xabla Ii ghandi bżonn biex nitqabad u nsalva l-erwieħ li 
tixtieq.

Meta nirreżisti l-imhabba Tieghek għinni ncedi u nabbanduna lili nnifsi, ghal kollox, fil-ghozza
Tieghek ta’ mhabba.



Meta niggerra l-bogħod, għinni biex insib t-triq tal-Verità.

Meta niddubita mill-Kelma Tiegħek, agħtini t-tweġibiet Ii ntfittex.

Għinni nkun pacenzjuz, mahbub u generuz, anke lejn dawk li jishtuk.

Għinni  nahfer  lil dawk li joffenduni u agħtini l-grazzja Ii ghandi  bżonn biex insegwik sa truf 
l-art. Amen. "

                                            

                                            Talba tal-Kruċjata (103)

                          Biex taqsmu l-Kalci tad-Tbatija ma' Kristu.

"Nintelaq quddiemek, għażiż Ġesù, u f`Riglejk,biex tagħmel minni dak li trid  għall-ġid ta' 
kulħadd.

Hallini naqsam il-Kalci tat-Tbatija Tiegħek.

Ħu din l-ghotja minn ghandi, sabiex Inti tkun tista` ssalva  dawk l-erwieħ foqra li huma 
mitlufin u mingħajr tama.

Ħudni, fil-ġisem, sabiex  nista` naqsam l-Uġigħ Tiegħek.

Żommli  qalbi fl-idejn qaddisa Tiegħek u ġib ir-ruħ tiegħi f’ghaqda wahdai Miegħek.

B’din l-ghotja ta’ tbatija tiegħi, nhallii l-Preżenza Divina Tiegħek tħaddanli ruħi, sabiex Inti 
tkun tista' tifdi l-midinbin kollha u tgħaqqad l-ulied kollha t' Alla għal dejjem ta` dejjem. Amen.
"



                                             Talb tal-Kruċjata (104)

                                           Ehles dir-ruħ mill-jasar

"Ghaziz Ġesù, nipprezentalek r-ruħ ta` Hija u oħti, li abbandunaw ir-ruħ tagħhom lil Satana.

Ħu din ir-ruħ u ifdiha fl-Ghajnejn Qaddisa Tiegħek.

Ehles lil din ir-ruħ mill-jasar tal-bhima u wassalha ghas-salvazzjoni eterna. Amen."

                                           Talb tal-Kruċjata (105)

                                 Don tal-konverżjoni għal Oħrajn.

O l-ghezez  Ġesù tiegħi,  ma’  mhabbti  għalik  jekk jogħġbok  aċċetta r-ruħ tiegħi  f`ghaqda
Mieghek.

Ħu r-ruħ tiegħi, ghattiha bl-Ispirtu Qaddis Tiegħek u għinni, permezz ta' din it-Talba, nsalva
lil dawk kollha li jien niġi f'kuntatt maghhom.

Ahtaf  kull  ruħ  Ii  niltaqa  maghha,  bil-Ħniena  Qaddisa  Tieghek  u  offrilhom  s-salvazzjoni
meħtieġa biex jidħlu fis-Saltna Tieghek.

                                             Talb tal-Kruċjata (106)
                                     Ħniena għaż-żgħażagħ li ma jemmnux f’Alla

Għażiż Ġesù, hu taht il-protezzjoni Tiegħek l-erwieħ ta' dawk l-ulied t' Alla li ma jafukx, li ma 
jemmnux fl-Imhabba Tieghek u li ma jaċċettawx il-Weghda Tieghek.

Itfa’ il-grazzja Tiegħek tal-konverżjoni u ghatihom il-ħajja eterna.

Kun hanin ma’ dawk kollha li ma jemmnux fil-preżenza Tiegħek u li ma jiddispjacihomx għal 
dnubiethom. Amen.

Isma t-talb tiegħi. Isma l-karba tiegħi u permezz tal-Ħniena Tieghek salva l-erwieħ tal-
umanità kollha. Amen

                                                  Talba tal-Krucjata (107) 

                                              Salvani min-nirien ta’ l-Infern.

Gesu’, Jiena midneb kbir,

Bl-azzjonijiet tieghi gibt tbatijiet kbar lill-ohrajn

Minhabba hekk spiccajt mormi fil-genb.

Hadd aktar ma jrid jaf bija fid-Dinja.

Ehlisni minn dan ix-xaghri u zommni ‘l boghod mill-qabda tal-hazen.

Hallini nindem.

Accetta d-dieqa tieghi.

Imlini bil-Qawwa Tieghek u ghini biex nitla’ mill-qiegh tad-disperazzjoni.



Jiena naghti Lilek, ghaziz Gesu’, r-rieda hielsa tieghi, biex taghmel bija dak li trid, halli 
ninheles min-nirien ta’ l-Infern. Ammen.

                                                            Talba tal-Krucjata (108) 

                                                      Nitilghu l-Gholja tal-Kalvarju

Gesu’ ghini biex ikolli l-kuragg, il-qlubija u s-sahha, li nqum u naghti sehmi, halli nkun nista’ 
ninghaqad ma’ l-Armata tal-Fdal Tieghek u nitla’ l-istess Gholja tal-Kalvarju li tlajt Int ghal dnubieti.

Tini l-qawwa li ngorr is-Salib Tieghek u t-Toqol Tieghek, halli nghineK biex issalva l-erwieh.

Ehlisni mid-djufija tieghi.

Nehhi l-bizghat tieghi.

Ishaq id-dubji tieghi.

Iftahli ghajnejja ghal Verita’

Ghin lili u lil dawk kollha li jwiegbu ghal din is-Sejha biex igorru s-Salib Tieghek halli nimxu warajk 
b’qalb kbira u umli u halli bl-ezempju tieghi, ohrajn jaghmlu l-kuragg u jaghmlu bhali.  Ammen.

                                                     

                                                               Talba tal-krucjata (109) 

                                                Ghar-Rigal tal-Fiducja

O ghaziz Gesù Tieghi,

Ghini biex Nafdak.

Biex nafda fil-Weghda Tieghek li terga tigi.

Biex naccetta l-Verità tat-Tieni Migja Tieghek.

Biex nafda fil-Weghda ta' Alla l-Missier meta Hu qal li se jaghtik ir-Renju Tieghek.



Ghini biex nafda fit-Taghlim Tieghek, 

fil-Pjan Tieghek biex issalva d-dinja.

Ghini naccetta, bil-Grazzja, r-Rigali Tieghek.

Ghini biex nafda Fik, biex nehles mill-biza Tieghi u halli nkun nista nhalli l-
Imhabba Tieghek tfawwarli qalbi u ruhi.

Amen.

                                                            Talba tal-kruċjata (110) 

                             Għas-Sacerdoti biex jibqghu fidili għall-Kelma Qaddisa. 

O l-ghezez Ġesu` Tiegħi.  Nitolbok izzomnn+i b’sahhti u mimli kuraġġ, sabiex inkun nista’ 
niddefendi l-Verità fl-Isem Qaddis Tieghek

Agħtini l-Grazzji li ghandi bzonn - nitolbok - biex nagħti xhieda tal-Kelma Qaddisa Tieghek il-
hin kollu.

Sahhahni halli nkun niflah ghall-pressjonijiet li jippromwovu l-gideb, meta nkun naf fil-qalb 
tiegħi li dawn joffenduk.

Għini sabiex nibqa' fidil lejn il-Kelma Qaddisa Tieghek, sal-ġurnata li mmut. Amen

                                          Talba tal-Kruċjata (111) 

                          Biex tikkonsagraw lil Uliedkom lil Ġesù Kristu

O ghaziza Omm tas-Salvazzjoni,

Jien nikkonsagra lil uliedi (l-isem tat-tfal hawn) quddiem Ibnek, sabiex Hu jkun jista' jgibilhom il-paċi 
tal-ispirtu u l-imħabba tal-qalb.

Jekk jogħġbok itlob li wliedi jiġu aċċettati fid-dirghajn tal-Hniena t' Ibnek u jżommhom il'boghod mill-
ħsara.

Ghinhom sabiex jibqgħu jharsu l-Kelma Qaddisa t’Alla speċjalment fi żminijiet, meta jkunu fit-
tentazzjoni biex iduru l'bogħod Minnu. Amen.

                                                            Talba tal-Krucjata (112) 



                                                    Ghall-Grazzja tas-Salvazzjoni.

Gesu’ l-izjed Ghaziz, insejjahlek biex tghatti bil-Grazzja Tieghek ta’ Salvazzjoni, lill-erwieh ta’ dawk li 
gew infestati minn Satana.

Ehles l-imsejkna erwieh taghhom mill-jasar li huma ma jistghux jaharbu minnu.  Ammen.

                                          Talba tal-Krucjata (113)

                                                 Sabiex neqirdu l-hazen f’artna.

O Omm tas-Salvazzjoni, ejja fostna u iksi artna bil-protezzjoni tieghek.

Ishaq ras il-bestja u itfi l-influwenza tieghu minn go nofsna.

Ghin lill-ulied mitlufa tieghek biex jieqfu u jghidu l-Verita’, meta ahna mdawrin bil-gideb.

Nitolbuk, O Omm t’Alla, pprotegi artna u zommna shah, halli nibqghu lejali lejn Ibnek fiz-
zmien tal-persekuzzjoni taghna. Ammen.

                                      Talba tal-Krucjata (114)

                   Ghas-Sacerdoti biex jircievu d-Don tal-Verita’

Sinjur Tieghi, iftahli ghajnejja.

Hallini nara l-ghadu u ghalaqli qalbi 

ghall-qerq.

Inhalli kollox f’Idejk, ghaziz Gesu’.

Nafda fil-Hniena Tieghek. Ammen.

                                     Talba tal-Krucjata (115) 

                                 Ghar-Rigal tal-Konverzjoni:

O Omm tas-Salvazzjoni, iksi lil ruhi fid-dmugh tieghek tas-Salvazzjoni.

Ehlisni mid-dubji.

Erfa’ qalbi halli nkun nista’ nhoss il-Prezenza t’Ibnek.

Gibli l-paci u l-farag.

Itlob li jiena nikkonverti bis-serjeta’.

Ghinni biex naccetta l-Verita’ u iftahli qalbi halli nircievi l-Hniena t’Ibnek, Gesu’ Kristu.

Ammen.

                                       Talba tal-Krucjata (116) 

                               Ehlisni mill-hazen tal-gideb:

Ghinni Ghaziz Gesu’.

Qed neghreq fid-dmugh tan-niket.



Qalbi mhawda.

Ma nafx lil min nista’ nafda.

Nitolbok timlieni bl-Ispirtu Qaddis Tieghek, halli naghraf naghzel it-triq li twassal ghas-Saltna 
Tieghek.

Ghinni, Ghaziz Gesu’, halli nibqa’ lejali lejn il-Kelma Tieghek, moghtija lid-dinja permezz ta’ Pietru u 
qatt ma nitbieghed minn dak li Inti ghallimtna, jew li nichad il-Mewt Tieghek fuq is-Salib.

Gesu’, Inti t-Triq.

Urini t-Triq.

Erfani u gorrni f’dan il-vjagg ta’ Hniena Kbira.  Ammen.

                                                 Talba tal-kruċjata (117) 

                                              Għal dawk li biegħu ruhhom. 

Ġesù l-izjed Ghaziz, nikkonsagra l-erwieħ ta' (Nizzilhom hawnhekk) u dawk kollha li skambjaw 
l-erwieħ tagħhom għall-prezz tal-fama.

Ehlishom mill-infestazzjoni tagħhom. Dawwarhom il-bogħod mit-theddida tal-Illuminati, li 
jahtfuhom.

Agħtihom l-kuraġġ li jimxu lil hinn minn dan il-jasar hazin mingħajr biża’. Hudhom fid-dirghajk 
tal-Ħniena u rawwimhom lura lejn Stat ta' Grazzja, biex ikunu denji li jieqfu quddiemek.

Bid-Divinita Tiegħek, għinni permezz ta' din it-talba, għall-erwieħ adottati ta`Satana, biex 
tehodhom l-bogħod mill-mazunerija.  Ehlishom mill-ixkiel li jorbtuhom u li jwasslu ghal tortura 
terribbli fil-kmamar tal-infern.

Għinhom, permezz tat-tbatija tal-erwieħ magħżula, bit-talb tiegħi u permezz tal-Ħniena 
Tiegħek, biex ikunu minn ta' quddiem, lesti biex jidħlu mill-Bieb tal-era l-ġdida ta' Paċi - l-
Genna l-Ġdida. Nitolbok  biex teħlishom mill-jasar.  Ammen.

                                         Talba tal-Krucjata (118) 

                          Ghall-generazzjoni mitlufa t’erwieh zaghzagh.

Ghaziz Gesu’ qed insejjah il-Hniena Tieghek ghall-generazzjoni mitlufa t’erwieh zaghzagh.

Ghal dawk li ma jafukx, aghtihom r-Rigal li jaraw.

Ghal dawk li jafuk, izda li jinjorawk, igbidhom lura fil-Hniena Tieghek.



Nitolbok taghtihom il-prova ta’ l-Ezistenza Tieghek malajr u tmexxihom lejn dawk li jistghu 
jghinuhom u jmexxuhom lejn il-Verita’.

Imlilhom mohhom u ruhhom biex jixxenqu Ghalik.

Ghinhom jgharfu l-vojt li jezisti gewwa fihom minhabba li ma jhossux il-Prezenza Tieghek.  
Nittallablek ghaziz Sinjur biex ma titlaqhomx u fil-Hniena Tieghek taghtihom il-Hajja Eterna.  
Ammen.

                                          

                                            Talba tal-Krucjata (119) 

                                        Biex inhoss l-Imhabba ta’ Gesu’.

Gesu’ ghinni ghax inhossni mhawwad.

Qalbi ma tridx tinfetah Ghalik.

Ghejnejja ma jistghux jarawk.

Mohhi jinghalaq Ghalik.

Fommi ma jistax jghid kliem biex ifarrgeK.

Ruhi liebsa d-dlam.

Nitolbok tithassarni, midneb imsejken.

Jiena bla sahha, minghajr il-Prezenza Tieghek.

Imlieni bil-Grazzji Tieghek, halli jkolli l-kuragg

li nixxabbat Lejk, nittallab Lilek ghall-Hniena.

Ghinni, jiena dixxiplu mitluf Tieghek, li jhobbok, izda li m’ghadux ihoss l-imhabba titqanqal 
f’qalbu, biex jara u jaccetta l-Verita’.  Ammen.

                         Talba tal-Kruċjata (120) 

                      Waqqaf il-firxa tal-Gwerra



O Ġesù ħelu tieghi, hu l -bogħod il-gwerrer, li jeqirdu l-umanità.

Ipproteġi lill-innocenti mit-tbatija.

Ipproteġi l-erwieħ li jippruvaw iġibu l-paċi vera.

Iftaħ il-qlub ta' dawk milquta mill-uġigħ tal-gwerra.

Ipproteġi liż-żgħażagħ u l-vulnerabbli.

Salva l-erwieħ kollha li ħajjithom hija meqruda mill-gwerra.

Sahhah lilna lkoll, għażiż Ġesù, li nitolbu għall-erwieħ kollha t' Alla u aghtina l-Grazzja biex 
inkunu nifilhu għat-tbatija, li tista' tigi fuqna waqt iz-żminijiet ta' konflitti.

Nitolbuk biex twaqqaf it-tixrid tal-gwerra u gib l-erwieħ fil-Rifuġju Qaddis ta’ Qalbek.

Ammen.

                                    Talba tal-Krucjata (121) 

                        Alleanza mal-Armata ta’ Gesu’ Kristu.

Ahna weqfin hawn, marbutin mal-Qalb Qaddisa Tieghek, Ghaziz Gesu’

            Ahna nxandru b’awtorita’, l-Kelma Vera t’Alla.

            Immorru sa truf l-art biex inxerrdu l-Verita’.

            Ahna qatt m’hu ser naccettaw duttrina falza f’Ismek, hlief dik li Inti stess ghallimtna.

            Ahna nibqghu veri, lejali u shah fil-fidi taghna.

            Ahna ser ingibu ruhna b’imhabba u kompassjoni lejn dawk li ttradewk, bit-tama li           

            jergghu lura Ghandek.

            Ser inkunu sodi, izda pacenzjuzi ma’ dawk li jippersegwitawna f’Ismek.

            Ser nimxu rebbieha t-Triq kollha lejn il-Genna l-Gdida Tieghek.

            Nweghduk li permezz tal-ugigh u t-tbatija taghna, ahna ser ingibulek lil dawk l-   

            erwieh kollha li qed imutu bil-guh ghal Imhabbtek.

            Nitolbuk taccetta t-talbiet taghna ghall-midinbin kollha fid-dinja, halli nsiru familja 

            wahda, maghquda fl-imhabba Ghalik, fl-Era l-Gdida ta’ Paci.  Ammen.

                                     Talba tal-kruċjata (122) 

Għall-konsagrazzjoni lid-Demm Prezzjuż ta' Ġesù Kristu.



Għażiż Ġesù, nitolbok biex tikkonsagra lili, lill-familja tiegħi, ħbieb u lin-nazzjon għall-
Protezzjoni tad-Demm Prezzjuż Tiegħek.

Inti mitt għalija u l-Pjagi Tiegħek huma l-feriti tiegħi waqt li jiena bil-grazzja naċċetta t-
tbatija, li jiena ser insofri fil-mixja lejn it-Tieni Migja Tieghek.

Jien inbati miegħek, għażiż Ġesù, waqt li inti qed taghmel hiltek biex tiġbor l-ulied kollha t` 
Alla fil-Qalb Tiegħek, sabiex aħna jkollna l-Hajja Eterna.

Għatti lili u lil dawk kollha li għandhom bżonn l-Protezzjoni Tieghek bid-Demm Prezzjuż 
Tiegħek. Ammen.

                                         Talba tal-Krucjata (123) 

                                  Ir-Rigal tar-rieda hielsa lil Alla:

Gesu’ tieghi, l-izjed ghaziz, isma’ din it-talba tieghi, ruh li ma tiswa xejn, u ghinni biex 
inhobbok izjed.  Bir-rieda hielsa tieghi, jiena qed noffrilek dan ir-Rigal lura, ghaziz Gesu’, halli 
jiena nsir il-qaddej umli tieghek u nibqa’ ubbidjenti lejn ir-Rieda t’Alla.

Ir-rieda tieghi hija r-Rieda Tieghek.  Il-Kmand Tieghek ifisser li jiena nobdi kull xewqa Tieghek.

Ir-rieda hielsa tieghi hija Tieghek biex taghmel biha dak li huwa mehtieg biex issalva l-
bnedmin kollha, madwar id-dinja kollha, li huma mbeghdin Minnek.

Jiena naghti dan ir-Rigal li gie moghti lili fit-twelid, ghas-Servizz l-Izjed Qaddis Tieghek.  
Ammen.

                                              Talba tal-Krucjata (124)  

                                       Isma’ l-karba tieghi ghall-helsien.

O Alla, Missieri l-Hanin, Hallieq ta’ dak kollu li hu, isma’ l-karba tieghi ghall-helsien.  Ehlisni 
mill-ktajjen ta’ l-iskjavitu’ u pprotegini mill-persekuzzjoni l-hazina.  Ghinni biex naghraf il-
Verita’ u idhol ghalija, anke jekk jiena mhawwad u jista’ jkun li niddubita mill-Kelma Tieghek.
Ahfirli jekk noffendik u hudni fil-kenn tal-Genna l-Gdida Tieghek fuq l-Art.  Ammen.

                                             Talba tal-Krucjata (125)  

                              Biex niddefendu l-Kelma l-Izjed Qaddisa t’Alla.



O omm tas-Salvazzjoni, ghinni, jien qaddej umli t’Alla, biex niddefendi l-Kelma l-Izjed Qaddisa
Tieghu fi zmien ta’ turment.  Ikkonsagra lili, ghaziza ommi, lill-Iben Tieghek, halli jiksini bid-
Demm Prezzjuz Tieghu.  Aghtini, permezz ta’ l-intercessjoni tieghek lil Ibnek, Gesu’ Kristu, l-
grazzja, s-sahha u r-rieda li nibqa’ lejali lejn it-Taghlim ta’ Kristu fiz-zmien tal-Inkwiet il-Kbir, 
li ser jibla’ l-Knisja l-Izjed Qaddisa Tieghu fuq l-Art.  Ammen.

                                                 Talba tal-Krucjat (126)  

                                  Biex nirrezistu l-persekuzzjoni religjuza.

Ghaziz Gesu’ ghinni biex nirrezisti kull xorta ta’ persekuzzjoni fl-Isem Qaddis Tieghek.

Ghin lil dawk li jaqghu fl-izball, li jahsbu li qed jaghtu xhieda tax-Xoghol Tieghek.

Iftah ghajnejn dawk kollha li jistghu jigu mhajra biex jeqirdu lill-ohrajn, permezz ta’ atti 
hziena, hwejjeg u mossi.

Ipprotegi lili mill-ghedewwa t’Alla, li ser iqumu u jippruvaw isikktu l-Kelma Tieghek u li ser 
jippruvaw jeziljawK.

Ghinni biex nahfer lil dawk li jittradixxu Lilek u aghtini l-Grazzja biex nibqa’ sod fl-imhabba 
tieghi Lejk.

Ghinni biex nghix il-Verita’, li Inti ghallimtna u biex nibqa’ taht il-Harsien Tieghek, ghal 
dejjem. Ammen.

                                          Talba tal-Krucjata (127) 

                      Biex insalva ruhi u dawk tal-mahbubin tieghi:

O Gesu’, hejjini halli nkun nista’ nigi Quddiemek minghajr misthija.  Ghin lili u lill-mahbubin 
tieghi (semmi isimhom  hawn….) biex inhejju halli nistqarru kull hazen li ghamilna.  Biex 
nammettu kull nuqqas taghna.  Biex nitolbu ghall-mahfra tad-dnubiet kollha. Biex nuru 
mhabba lejn dawk li nqasnihom.  Biex nittallbu ghall-Hniena ghas-salvazzjoni.  Biex nigu umli
Quddiemek, halli fil-Jum ta’ l-Illuminazzjoni l-Kbira, l-kuxjenza tieghi u dawk ta’ (semmihom 
hawn…) tkun safja u li Inti tfawwar ruhi bil-Hniena Divina Tieghek.  Ammen.

                                             Talba tal-Krucjata (128) 

                                  Biex nigbru u nghaqqdu l-erwieh kollha.



Gesu’ l-izjed Ghaziz, ghinna, d-dixxipli mahbubin Tieghek, biex nigbru lid-dinja f’Dirghajk u 
nipprezentawlek lill-erwieh l-izjed fil-bzonn tal-Hniena Kbira Tieghek.

Qawwina bid-Don ta’ l-Ispirtu s-Santu halli nizguraw illi l-Fjamma tal-Verita’ tahtaf lil dawk 
kollha li tbeghdu Minnek.

Ghaqqad lill-midinbin kollha halli kull wiehed jigi moghti kull cans ghar-rikonciljazzjoni.

Aghti lilna lkoll is-sahha biex nibqghu shah lejn il-Kelma Qaddisa Tieghek meta nigu mgeghla
biex nirrifjutaw il-Verita’, li kienet giet imxandra lid-dinja permezz tal-Evangelji l-Izjed 
Qaddisa.

Ahna nibqghu Fik, Mieghek u Ghalik, waqt kull pass f’dan il-vjagg lejn is-salvazzjoni.  
Ammen.

                                               Talba tal-Krucjata (129)

                                              Ghar-Rigal ta’ l-Imhabba.

O, Alla, imlieni bl-Imhabba Tieghek

Ghinni biex naqsam ir-Rigal ta’ l-Imhabba ma’ dawk li ghandhom bzonn il-Hniena Tieghek.

Ghinni biex inhobbok izjed.

Ghinni biex inhobb lil dawk kollha li ghandhom bzonn Imhabbtek.

Ghinni biex inhobb l-ghedewwa Tieghek.

Aghti li l-imhabba li Inti Beriktni biha, tintuza’ biex nahtaf il-qlub ta’ dawk li niltaqa’ 
maghhom.

Bl-Imhabba li Inti timla lil ruhi, ghinni biex nirbah kull hazen, nikkonverti l-erwieh u nirbah lix-
xitan u lil dawk l-agenti tieghu, li jippruvaw jeqirdu l-Verita’ tal-Kelma Qaddisa Tieghek.  
Ammen.

                                              Talba tal-Krucjata (130) 

                                 Talba tal-Krucjat Novena tas-Salvazzjoni:

Mahbuba Omm tas-Salvazzjoni tieghi, nitolbok biex takkwista ghall-erwieh kollha, r-Rigal 
tas-salvazzjoni eternal permezz tal-Hniena ta’ l-Iben tieghek, Gesu’ Kristu.

Permezz tal-intercessjoni tieghek jiena nitolbok biex titlob ghall-helsien ta’ l-erwieh mill-jasar
ta’ Satana.

Jekk joghgbok itolb lill-Ibnek biex juri Hniena u mahfra lejn dawn l-erwieh, li jirrifjutawH, 
iwegghuH bl-indifferenza taghhom u li jaduraw duttrini u allat foloz,



Ahna nitkarrbulek ghaziza Ommna, biex inti tittallab ghall-grazzji biex jinfethu l-qlub ta’ 
dawk li jehtiegu l-izjed l-ghajnuna.  Ammen.

                                         Talba tal-Krucjata (131)

                                           It-Talba tal-Hniena.

O ghaziza Omm tas-Salvazzjoni, nitolbok biex titlob lill-Iben tieghek, Gesu’ Kristu, biex juri 
Hniena ma’ ( semmihom kollha hawn…..) matul it-Twissija u ghal darb’ohra fil-Jum ta’ l-
ahhar, qabel ma jigu quddiem Ibnek.     

Nitolbok biex titlob, li kull wiehed minnhom jigi salvat u jgawdi l-frott tal-Hajja Eterna.

Ipprotegihom kuljum, u hudhom ghand Ibnek, halli l-Prezenza Tieghu tkun murija lilhom u 
huma jinghataw l-paci fl-ispirtu u jircievu Grazzji kbar.  Ammen.

                                              Talba tal-Kruċjata (132) 

                          Iċħdu lil Satana, biex tipproteġu din il-Missjoni.

O, Omm tas-Salvazzjoni, idħol għal din il-Missjoni.  Għin lilna, l-Armata tal-Fdal, biex 
niċħdu lil Satana.  Nitolbuk biex tisħaq ras il-bestja b’għarqubek u warrab it-tfixkil kollu 
minn din il-Missjoni biex insalvaw l-erwieħ.  Ammen.

                                          Talba tal-Kruċjata (133)  

                                     Sejħa biex nerġa’ lura lejn Alla.

Għażiż Ġesu’, aħfirli, ruħ mitlufa, li caħditek, għax kont għami.  Aħfirli għax biddilt l-
Imħabba Tiegħek ma’ ħwejjeg bla bżonn li ma jfissru xejn.  Għinni biex nagħmel il-kuraġġ 
u nimxi ma’ Ġenbek, biex naċċetta bil-gratitudni, l-Imħabba Tiegħek u l-Ħniena.  Għinni 
biex nibqa’ qrib tal-Qalb Qaddisa Tiegħek u ma nerġa’ nitbiegħed qatt iżjed Minnek.  
Ammen.

                                                     Talba tal-Kruċjata (134)  

                                                Biex nemmen fl-Eżistenza t’Alla.

O Alla l-Iżjed Għoli, għinni biex nemmen fl-Eżistenza Tiegħek.  Neħħili d-dubji Tiegħi.  
Iftaħli għajnejja għall-Verita’ tal-ħajja ta’ wara din u mexxini lejn il-Ħajja Eterna.  Nitolbok



tħallini nħoss il-Preżenza Tiegħek u agħtini r-Rigal ta’ fidi sħiħa qabel il-jum ta’ mewti.  
Ammen.

                                                      Talba tal-Kruċjata (135) 

                                                      Biex niddefendi l-Verita’.

O maħbuba Omm tas-Salvazzjoni, għinni fil-mument tiegħi ta’ bżonn.  Itlob li jiena nkun 
imbierek bir-Rigali mferra’ fuq ir-ruħ tiegħi li ma  jistħoqqilhiex, bil-Qawwa ta’ l-Ispirtu s-
Santu, biex niddefendi l-Verita’ f’kull ħin.  Seddaqni f’dak kollu li jinqala’, fejn jiena niġi 
mitlub biex niċħad il-Verita’, l-Kelma t’Alla, s-Sagramenti Qaddisa u l-Ewkaristija l-Iżjed 
Qaddisa.

Għinni nuża’ l-Grazzji li nirċievi biex nieqaf sod kontra l-ħażen ta’ Satana u dawk l-erwieħ 
imsejkna kollha li huwa juża’ biex iħammeġ lill-Iben tiegħek, Ġesu’ Kristu.

Għinni fis-siegħa tiegħi tal-bżonn.  Minħabba l-erwieħ l-oħra, agħtini l-kuraġġ biex 
nipprovdi s-Sagramenti lil kull wild t’Alla, meta l-għedewwa t’Alla ma jħallunix nagħmel 
dan.  Ammen.

                                        Talba tal-Kruċjata (136)

                                         Biex inżomm Kelmtek.

Ġesu’ l-iżjed għażiż, għinni biex nisma’ Kelmtek.  Ngħix Kelmtek.  Inlissen Kelmtek.  Inxerred 
Kelmtek.

Agħtini l-kuraġġ biex inżomm il-Verita’ saħansitra meta 

niġi ppersegwitat talli nagħmel dan.  Għinni biex inżomm Kelmtek ħajja, meta din tkun 
maħnuqa mill-għedewwa Tiegħek.

Ħallini nħoss il-Kuraġġ Tiegħek meta nkun imdejjaq.

Imlieni bis-Saħħa Tiegħek meta nkun dgħajjef

Agħtini l-Grazzja li nieqaf bid-dinjita’

meta l-bibien ta’ l-Infern jqumu kontrija, talli bqajt leali lejn ir-Rieda l-Iżjed Qaddisa Tieghek.  
Ammen.

                              Talba tal-Kruċjata (137)  

                            Talba ta’ Restawrazzjoni

O Alla li Tista’ Kollox,  O Alla l-Iżjed Għoli, ħares lejja, qaddej umli Tiegħek, b’imħabba u 
ħasra f’Qalbek.  Ħudni lura fid-Dawl Tiegħek.



Erga’ ħudni taħt il-Ħarsien Tiegħek.  Imlieni bil-Grazzja, ħalli noffri lili nnifsi Lilek u naqdik bl-
umilta’ u skond ir-Rieda l-Iżjed Qaddisa Tiegħek.  

Eħlisni mid-dnub tal-kburija u minn dak kollu li jinsulta Lilek u għinni biex inħobbok b’xewqa 
profonda u sogħda, li naqdi Lilek il-jiem kollha ta’ ħajti għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

                                   Talba tal-Kruċjata (138)

                               Protezzjoni mill-mibegħda.

O, Omm tas-Salvazzjoni, pproteġini kontra kull tip ta’ mibegħda.  Għinni biex nibqa’ sieket, 
meta nħabbat wiċċi mal-mibegħda.  Żommni sogħod fir-rabta tiegħi ma’ Ġesu’ Kristu, meta 
nkun l-iżjed dgħajjef.  Issiġilla xofftejja.  Għinni biex  nagħti dahari lil dawk li jeħduha miegħi 
bil-kliem, li jiċħdu t-Tagħlim t’Ibnek jew dawk li jiżżufjettaw bija minħabba l-fidi tiegħi.  Itlob 
għal dawn l-erwieħ, għażiża Ommi, ħalli  huma jiċħdu lil Satana u jħossu l-paċi tal-imħabba 
tiegħek u r-Renju ta’ l-Ispirtu s-Santu, ġewwa ruħhom.  Ammen.

                                    Talba tal-Kruċjata (139) 

                        Għas-saħħa biex negħleb il-ħażen.

Għażiż Ġesu’, ipproteġini mill-ħażen tax-xitan.  Għatti lili u lil dawk kollha li huma dgħajfin u 
bla difiża fil-preżenza tiegħu.  Agħtini l-kuraġġ biex niċħdu u għinni biex nevita kull attentat 
tiegħu biex jaqbad miegħi b’kull mod, kuljum.  Ammen.

                                     Talba tal-Kruċjata (140) 

                          Protezzjoni mill-Ġerarkija tal-Anġli:

Missier l-Iżjed Għażiż, Alla tal-Ħolqien kollu, Alla l-Iżjed Għoli, agħtini l-Grazzja u l-Protezzjoni
permezz tal-Ġerarkija Tiegħek tal-Anġli.  Agħtini l-ħila li niffoka fuq Imħabbtek għal kull 
wieħed minn uliedek, għalkemm joffenduk.  Għinni biex inxerred l-aħbar tal-Patt Finali biex 
tħejji lid-dinja għat-Tieni Miġja ta’ Ġesu’ Kristu, mingħajr biża’ f’qalbi.  Agħtini l-Grazzji 
speċjali Tiegħek u l-Barkiet biex inqum mill-persekuzzjoni li jġib fuqi Satana, x-xjaten tiegħu u
l-aġenti tiegħu fuq l-Art.  Tħallinix nibża’ mill-għedewwa Tiegħek.  Agħtini s-saħħa biex 
inħobb lill-għedewwa tiegħi u lil dawk li jippersegwitawni f’Isem Alla. Ammen.



                                      Talba tal-Kruċjata (141)

                             Protezzjoni kontra l-persekuzzjoni.

Għażiż Ġesu’, idħol għalija fil-battalja tiegħi biex nibqa’ fidil lejn il-Kelma Tiegħek jiġri 
x’jiġri. Aqbeż għalija kontra l-għedewwa Tiegħek.  Ipproteġini minn dawk li 
jippersegwitawni minħabba Fik.

Aqsam miegħi l-uġigħ tiegħi.  Taffili t-tbatija.  Għollini fid-Dawl ta’ Wiċċek, sa dak in-nhar 
li Inti terġa’ tiġi biex tagħti s-Salvazzjoni Eterna lid-dinja.

Aħfer lil dawk li jippersegwitawni.  Uża t-tbatija tiegħi biex tpatti għal dnubiethom, ħalli 
huma jkunu jistgħu jsibu l-paċi f’qalbhom u jilqgħu Lilek bl-indiema f’ruħhom fl-aħħar Jum.
Ammen.

                                         Talba tal-Kruċjata (142)  

                                            Inħejju għall-mewt.

Ġesu’ Tiegħi l-iżjed għażiż, aħfirli dnubieti.  Naddaf ruħi u ħejjini biex nidħol fis-Saltna 
Tiegħek.

Agħtini l-Grazzji biex inħejji għall-għaqda tiegħi Miegħek.  Għinni negħleb kull biża’.

Agħtini l-kuraġġ biex inħejji moħħi u ruħi, ħalli nkun xieraq li nieqaf Quddiemek.

Jiena nħobbok.  Jiena nafda Fik.  Jiena nagħti lili nnifsi Lilek bil-gisem, bil-moħħ u bir-ruħ 
għall-eternita’.  Ħalli r-Rieda Tiegħek issir tiegħi u eħlisni mill-uġigħ, d-dubju u t-taħwid.  
Ammen.

                                           Talba tal-Kruċjata (143) 

                       Biex nipproteġu din il-Missjoni ta’ Salvazzjoni:

O, Omm tas-Salvazzjoni, pproteġi din il-Missjoni, Rigal minn għand Alla, biex iġib il-Ħajja 
Eterna lill-uliedu kollha ma’ kullimkien.  Nitolbuk tintervjeni, f’isimna, permezz tal-Iben 
tiegħek, Ġesu’ Kristu, biex tagħtina l-kuraġġ ħalli nwettqu dmirijietna biex inservu lil Alla l-
ħin kollu u speċjalment meta nsofru minħabba dan kollu.  Għin din il-Missjoni biex issalva 
biljuni t’erwieħ, skond ir-Rieda Divina t’Alla u biex tbiddel dawk il-qlub tal-ġebel f’qaddejja li 
jħobbu lil Ibnek. Agħti lil dawk kollha li jaqdu lil Ġesu’ f’din il-Missjoni, s-saħħa biex jegħlbu l-



mibegħda u l-persekuzzjoni tas-Salib u biex iħaddnu t-tbatija li jġib miegħu, b’qalb ġeneruża 
u jaċċettaw għal kollox dak li ġej ‘l quddiem.  Ammen.

                                Talba tal-Kruċjata (144) 

                         Biex nipproteġu l-Fidi Kristjana.

O, Omm tas-Salvazzjoni, nitolbuk tidħol għalina f’isem il-Kristjani kollha madwar id-dinja.

Nitolbuk tgħinhom biex jipperseveraw fil-fidi tagħhom u jibqgħu leali lejn  it-Tagħlim ta’ 
Ġesu’ Kristu.  Itlob illi jkollhom is-saħħa tal-moħħ u l-ispirtu, biex iżommu l-fidi tagħhom il-ħin
kollu.

Idħol għalihom, għażiża Omm, biex f’isimhom, tiftħilhom għajnejhom għall-Verita’ u 
tagħtihom il-Grazzja biex jagħrfu kull duttrina falza, li tiġi ppreżentata lilhom f’Isem Ibnek.

ħinnhom jibqgħu qaddejja veri u leali t’Alla u biex jiċħdu l-ħażen u l-gideb, saħansitra jekk 
huma jkollhom ibatu l-uġigħ u r-redikolu minħabba dan.

O, Omm tas-Salvazzjoni, pproteġi lil uliedek kollha u itlob illi kull Kristjan jimxi fuq il-mogħdija
tal-Mulej, sa l-aħħar nifs ta’ ħajtu.  Ammen.

                                       Talba ta-Kruċjata (145) 

                           Imlieni bir-Rigal tal-Imħabba Tiegħek

 Ġesù l-Iżjed Għażiż, imla lili, ġarra vojta, bir-Rigal ta’ l-Imħabba Tiegħek.  Fawwar ruħi bil-
Preżenza Tiegħek.  Għini biex inħobb lill-oħrajn bħalma Inti tħobb lili. Għini biex inkun ġarra 
tal-Paċi Tiegħek, il-Kalma Tiegħek u l-Ħniena Tiegħek .  Iftaħli qalbi dejjem għall-qagħda 
mwegħra ta' l-oħrajn u agħtini l-Grazzja li naħfer lil dawk li ċaħduK u li abbużaw kontra 
tiegħi.  Għini nxandar l-Imħabba Tiegħek permezz tal-eżempju, kif tagħmel Inti kieku kont 
f’posti.  Ammen.

                                           Talba tal-Krucjat (146)  

                                        Protezzjoni kontra  l-qerq



Għażiża Omm tas-Salvazzjoni, pproteġi lili bil-Grazzja tal-protezzjoni kontra l-qerq, maħluq 
minn Satana biex jeqred il-fidi tal-Kristjani.  Ipproteġina kontra dawk li huma għedewwa 
t’Alla.  Żommna l-bogħod mill-gideb u l-ereżija, li jintużaw biex idgħajfu l-imħabba tagħna 
għall-Iben tiegħek.  Iftħilna għajnejna għall-gideb, qerq u kull attentat li niltaqgħu miegħu 
biex iħajjarna niċħdu l-Verita’. Ammen.

                                     Talba tal-Kruċjata (147)  

             Alla l-Missier, uri Ħniena ma’ dawk li jiċħdu lil Ibnek

O Alla, Missier Etern, nitolbok biex turi Ħniena ma’ dawk li jiċħdu lil Ibnek.  Qed nittallab għall-erwieħ
ta’ dawk li jippruvaw jeqirdu l-profeti Tiegħek.  Nittallab għall-konverżjoni tal-erwieħ, li huma 
mitlufin Għalik u nitolbok biex tgħin lil uliedek kollha biex iħejju ruħhom u jiddrittaw ħajjithom skond 
ir-Rieda Divina Tiegħek, bi stennija għat-Tieni Miġja tal-maħbub Iben Tiegħek, Ġesu’ Kristu.  Ammen

                                                   Talba tal-Krucjata  (148)

                                                               Ejja għinni

O Ġesu’ Tiegħi, għinni fiż-żmien tiegħi ta’ nkwiet.  Żommni f’Dirgħajk u ħudni fil-Kenn ta’ 
Qalbek.  Ixxotta d-dmugħ tiegħi.  Ikkalmali fehemti.  Neħħili d-dwejjaq u mlieni bil-Paċi 
Tiegħek.  Nitolbok tagħtini din it-talba speċjali (semmiha hawn…)  Ejja għinni, ħalli dak li 
nitlob jiġi mismugħ u ħajti tkun tista’ timtela bil-paċi u f’għaqda Miegħek, Mulej għażiż.  Jekk
kemm-il darba, t-talba tiegħi ma tkunx tista’ tinagħtali, imlieni bil-Grazzja   biex naċċetta, li 
r-Rieda Qaddisa Tiegħek hija għall-ġid ta’ ruħi u ħalli jiena nibqa’ fidil lejn il-Kelma Tiegħek, 
għal dejjem, b’qalb tajba u grata.  Ammen.

                                             

                                                  Talba tal-Kruċjata (149)  

                                         Sabiex infittxu l-Imħabba ta’ Alla.

O, Ġesu’, imlieni bl-Imħabba ta’ Alla.  Imlieni bid-Dawl Divin Tiegħek u fawwarni bl-imħabba 
li neħtieg  biex inxerred iż-żerriegħa tal-Ħniena ta’ Alla fost in-nazzjonijiet.

Agħti li jiena nxerred l-Imħabba Divina Tiegħek fost dawk kollha li jiena niltaqa’ magħhom.  
Ferrex Imħabbtek, ħalli tieqaf fuq l-erwieħ kollha, l-fidijiet kollha u t-twemmijiet kollha, n-
nazzjonijiet kollha – bħal raxx tal-ilma biex tferraħ l-ulied kollha ta’ Alla flimkien.



Għin lilna biex inxerrdu l-Imħabba ta’ Alla,  ħalli din tkun tista’ u hekk sejra tirbaħ il-ħażen kollu li  
hawn fid-dinja.  Ammen

                         

              

                                          Talba tal-Kruċjata (150) 

                      Biex insalvaw l-erwieħ ta’ dawk li ma jemmnux:

Għażiż Ġesu’,  jiena nitolbok biex issalva lil dawk kollha li ghalkemm mhix ħtija tagħhom, 
jirrifjutaw li jagħrfu Lilek.  Jiena noffrilek it-tbatija tiegħi biex inġiblek l-erwieħ ta’ dawk li 
jirrifjutaw Lilek u għall-Ħniena li Inti sejjer tferra’ fuq id-dinja kollha.   Ikollok Ħniena minn 
ruħhom.  Ħudhom fil-Kenn Tiegħek tas-Sema u aħfrilhom dnubiethom.   Ammen.

          

                                         Talba tal-Kruċjata (151)

                                          Biex niddefendu l-Fidi:

O Omm ta’ Alla, Qalb Immakulata ta’ Marija, Omm tas-Salvazzjoni, Itlob li aħna nibqgħu 
leali lejn il-Kelma Vera ta’ Alla, dejjem.  Ħejjina biex niddefendu l-Fidi, nżommu l-Verita’ u 
nirrifjutaw l-ereżija.

Ipproteġi lil uliedek kollha fiż-żmien iebes u agħti lil kull wieħed minna l-Grazzji li nkunu 
qalbiena meta niġu sfidati biex nirrifjutaw il-Verita’ u niċħdu lil Ibnek.

Itlob, Omm Qaddisa ta’ Alla, illi niġu mogħtija l-Intervent Divin biex nibqgħu Kristjani, skond 
il-Kelma Mqaddsa ta’ Alla.  Ammen.

                                         Talba tal-Kruċjata (152) 

                                 Għinni fis-siegħa tax-xejn tiegħi

               Għażiż Ġesu’, għinni fis-siegħa tax-xejn tiegħi

Eħlisni mid-dnub u iftaħli għajnejja, qalbi u ruħi biex nara l-qerq tax-xitan u l-modi ħżiena 
tiegħu.



Imlini bl-Imħabba Tiegħek meta nħoss il-mibegħda f’qalbi.

Imlini bil-Paċi Tiegħek meta nkun mimli bil-għali.

Imlini bil-Qawwa Tiegħek meta nkun bla saħħa.

Eħlisni mill-ħabs li ninsab fih, ħalli nkun ħieles u żommni fil-kenn tad-Dirgħajn Qaddisa 
Tiegħek.  Ammen.

                                      Talba tal-Kruċjata (153) 

                                 Ir-Rigal ta’ Protezzjoni għat-tfal:

                               O Omm ta’ Alla, Omm tas-Salvazzjoni,

Jiena nitolbok biex tikkonsagra l-erwieħ ta’ dawn l-ulied (niżżilhom hawn….) u 
nippreżenthom lil maħbub Iben tiegħek.

Itlob li Ġesu’, permezz tad-Demm Prezzjuż Tiegħu, jiksi u jipproteġi lil dawn l-erwieħ żgħar 
b’kull tip ta’ protezzjoni mill-ħażen.

Jiena nitolbok għażiża Omm, biex tipproteġi l-familja tiegħi fiż-żminijiet ta’ diffikultajiet kbar 
u li l-Iben tiegħek jaċċetta t-talba tiegħi biex ngħaqqad il-familja tiegħi flimkien ma’ Kristu u 
sabiex jagħtina s-Salvazzjoni Eterna.  Ammen.

                                         Talba tal-Kruċjata (154)  

                        Talba ta’ Jum il-Festa tal-Omm tas-Salvazzjoni:

O Omm tas-Salvazzjoni, jiena npoġġi quddiemek, f’dan il-jum tal-4 ta’ Ġunju, l-Jum ta’ Festa 
tal-Omm tas-Salvazzjoni, l-erwieħ ta’ dawn li ġejjin (niżżel l-ismijiet)

Nitolbok tagħti lili u lil dawk kollha li jonoraw lilek, għażiża Omm, u li jqassmu l-Midalja tas-
Salvazzjoni, kull protezzjoni mill-wieħed il-ħażin u minn dawk li jirrifjutaw il-Ħniena tal-
maħbub Iben tiegħek, Ġesù Kristu, u r-Rigali kollha li Huwa jagħti lill-umanità.



Itlob għażiża Omm, illi l-erwieħ kollha jiġu mogħtija r-Rigal tas-Salvazzjoni Eterna.  Ammen.

                      

                                           Talba tal-Kruċjata (155)  

                        Għall-Protezzjoni tal-Missjoni ta’ Salvazzjoni:

O Omm l-iżjed għażiża tas-Salvazzjoni, isma’ talbna għall-protezzjoni ta’ din il-Missjoni ta’ 
Salvazzjoni u għall-protezzjoni ta’ wlied Alla.  Aħna nitolbu għal dawk li jisfidaw ir-Rieda ta’ 
Alla f’ dan il-mument kbir fl-istorja.  Aħna nitolbu li inti tipproteġi lil dawk kollha li jwieġbu 
għas-sejħa tiegħek u għall-Kelma ta’ Alla, biex issalva lil kulħadd mill-għedewwa ta’ Alla.  
Nitolbuk biex tgħin fil-ħelsien ta’ dawk l-erwieħ li jaqgħu vittma tal-qerq tax-xitan u biex 
jiftħu għajnejhom għall-Verità.

O Omm tas-Salvazzjoni, għin lilna midinbin ħalli nkunu denji li nirċievu l-Grazzja tal-
perseveranza fil-ħin tat-tbatija tagħna f’ Isem Ibnek, Ġesù Kristu.

Ipproteġi din il-Missjoni mill-ħsara.  Ipproteġi lil uliedek mill-persekuzzjoni. Għatti lilna lkoll 
bil-Mantar l-Izjed Qaddis tiegħek u agħtina r-Rigal li nżommu l-fidi tagħna, kull darba li niġu 
sfidati talli ngħidu l-Verità, talli nxerrdu l-Kelma Qaddisa ta’ Alla, tul il-jiem li baqalna għal 
issa u għal dejjem.  Ammen.

          

                                         Talba tal-Kruċjata (156) 

                                       Protezzjoni mill-mibegħda:

Għażiż Ġesù agħtini Mħabbtek u iftaħli qalbi ħalli naċċetta Mħabbtek bil-gratitudni.  Bil-
Qawwa tal-Ispirtu s-Santu, ħalli Mħabbtek tiddi fuqi, sabiex inkun mixgħela tal-Ħniena 
Tiegħek.

Dawwarni bi Mħabbtek u agħti li mħabbti Għalik ittaffi kull tip ta’ mibegħda, li niltaqa’ 
magħha meta nxerred Kelmtek.  Ferra’ l-Ħniena Tiegħek fuqna u aħfer lil dawk li jirrifjutawk, 
jinsultawk u li ma jagħtux każ tad-Divinità Tiegħek, u agħtihom ir-Rigal tal-Imħabba.

Ippermetti li Mħabbtek tiddi fi żminijiet ta’ inċertezza, fidi dgħajfa, fi żmien il-prova u t-
tbatija, u bil-Qawwa tal-Ispirtu s-Santu għinni biex inwassal il-Verità lil dawk li jeħtieġu l-
iżjed l-Ghajnuna Tiegħek.  Ammen.

                                               Talba tal-Kruċjata (157)

                       Għall-erwieħ li jinsabu miżmuma maqbudin:



O għażiż Ġesù, eħles lil dawk l-erwieħ li huma lsiera ta’ allat foloz u ta’ Satana.  Għinna biex 
permezz tat-talb tagħna neħilsuhom mill-uġigħ tal-possessjoni.

Iftaħ il-bibien tal-ħabs tagħhom u wrihom it-triq lejn is-Saltna ta’ Alla, qabel ma jiġu meħuda
ostaġġi minn Satana għal ġewwa l-abbissi tal-Infern.

Nitolbuk, Ġesù biex tgħatti lil dawn l-erwieħ bil-Qawwa tal-Ispirtu s-Santu, ħalli jfittxu l-
Verità u għinhom isibu l-kuraġġ biex jagħtu daharhom lin-nasses u l-ħażen tax-xitan.  
Ammen.

                                           Talba tal-Kruċjata (158) 

                                    Ħarisni mir-reliġjon waħda dinjija:

Għażiż Ġesù, ħarisni mill-ħażen tar-reliġjon waħda dinjija l-ġdida, li mhix ġejja Minnek.  
Weżinni fi triqti lejn il-ħelsien, tul it-triq lejn is-Saltna Qaddisa Tiegħek.

Żommni ħaga waħda Miegħek, kull meta nkun ittormentat u mġiegħel nibla’ gideb, li jiġu 
mferrxa mill-għedewwa Tiegħek biex jeqirdu l-erwieħ.

Għinni biex nieqaf għall-persekuzzjoni, nibqa’ sod mal-Kelma ta’ Alla kontra duttrini foloz u 
sagrileġġi oħrajn, li niġi sfurzat li naċċetta.

Permezz tar-rigal tar-rieda ħielsa tiegħi, ħudni fid-Dominju tas-Saltna Tiegħek, biex inkun 
nista’ nieqaf u nxandar il-Verità, meta din tkun iddikjarata li hija gidba.

Qatt tħallini nogħtor, noqgħod naħsibha jew naħrab bil-biża’, meta niġi wiċċi mal-
persekuzzjoni.   Għinni nibqa’ sod u ferm mal-Verità kemm indum ħaj.  Ammen.

                                           Talba tal-Kruċjata (159) 

                                  Nittallab għall-Imħabba ta’ Alla.



O, Omm tas-Salvazzjoni, nitolbok tinterċedi f’ismi meta jien qed nittallab għall-Imħabba ta’ 
Alla.  Imla lil ruħi, ġarra vojta, bl-Imħabba ta’ Alla, ħalli x’ħin tfur, din tinxtered fuq dawk l-
erwieħ li jiena nitqabad biex nuri kompassjoni magħhom.

Bil-Qawwa ta’ Alla, jiena nitlob li niġi meħlus minn ġibdiet ta’ mibegħda lejn dawk li 
jittradixxu lil Ibnek.

Umiljani fl-ispirtu u mlieni bil-ġenerożità tar-ruħ  ħalli nimxi fuq it-Tagħlim ta’ Kristu u nferrex
Imħabbtu f’kull parti ta’ ħajti.  Ammen.

                                            Talba tal-Kruċjata (160) 

                                        Għinni biex inħobbok iżjed:

O, Ġesù Tiegħi, Salvatur tad-dinja, għinni biex inħobbok iżjed.  Għinni biex nikber fl-imħabba 
Lejk.  Imla qalbi b’Imħabbtek u l-Kompassjoni Tiegħek, ħalli jkolli l-Grazzji biex inħobbok, 
hekk kif Inti tħobb lili.

Imla r-ruħ ingrata tiegħi b’imħabba dejjiema u profonda Lejk u lejn dak kollu li Inti 
tirrappreżenta.  Bil-Qawwa tal-Grazzji Tiegħek, għinni nħobb lill-ġar tiegħi bħalma Inti tħobb 
lil kull wild ta’ Alla u sabiex nuri kompassjoni ma’ dawk li jeħtieġu Imħabbtek u li 
m’ghandhomx fidi.

Għaqqadni Miegħek, ħalli ngħix ħajja Kristjana, kif Inti għallimtna bl-eżempju Tiegħek meta 
kont tgħix fuq l-Art.  Ammen.

                                      Talba tal-Kruċjata (161) 

                                    Għall-kunfidenza u l-paċi

Ġesù jiena nafda Fik.  Għinni nħobbok iżjed.  Imlieni bil-kunfidenza ħalli nintreħa għal kollox 
u nkun f’għaqda finali Miegħek.  Għinni nkabbar il-fiduċja tiegħi Fik, fi żminijiet iebsa.  Imlieni
bil-Paċi Tiegħek.



Jiena niġi għandek, għażiż Ġesù, bħal tarbija, ħieles minn kull irbit tad-dinja, ħieles minn kull 
kundizzjonijiet u nagħtik ir-rieda tiegħi biex tagħmel biha dak li Inti tara li hemm bżonn, 
għalija nnifsi u għall-erwieħ l-oħrajn.  Ammen.

Ġesù tagħkom.

                                     Talba tal-Kruċjata (162)

                      Biex tħares  lid-dghajjef u l-innoċenti.

O Alla, Missier li Tista’ Kollox, nitolbok tħares lid-dgħajjef u l-innoċenti, li jsofru minn taħt 
idejn dawk li għandhom il-mibegħda f’qalbhom.  Taffi t-tbatija li jgħaddu minnha l-ulied 
imsejkna Tiegħek.

Agħtihom il-Grazzji kollha li jeħtiegu biex jipproteġu lilhom infushom mill-għedewwa 
Tiegħek.  Imlihom bil-kuraġġ, bit-tama u l-karità, ħalli huma jħossu li għandhom jaħfru lil 
dawk li jittormentawhom.

Jiena nitlob Lilek, Sinjur għażiż, Missier Etern Tiegħi, biex taħfer lil dawk li jisfidaw il-Liġi tal-
Ħajja u għinhom jaraw kemm joffenduk l-azzjonijiet tagħhom, ħalli jsewwu triqathom u 
jfittxu l-konsolazzjoni f’Dirgħajk.  Ammen.

                                    Talba tal-Kruċjata (163) 

                                   Eħlisni mill-persekuzzjoni.

O Ġesù eħlisni mill-ugigħ tal-persekuzzjoni f’Ismek.

Qarribni lejn Qalbek.

Eħlisni mill-kburija, r-rebgħa, l-malizja, minni nnifsi u mill-mibegħda f’ruħi.

Għinni sabiex verament inċedi għall-Ħniena Tiegħek.

Neħħi l-biżgħat tiegħi.

Għinni neħles mill-uġigħ tiegħi u minn kull persekuzzjoni, ħalli nimxi warajk bħal tarbija, 
filwaqt li nemmen li kollox huwa f’Idejk.

Eħlisni mill-mibegħda li juru dawk li jgħidu li huma Tiegħek, imma li jiċħduk

Tħallix l-ilsna ħżiena tagħhom isawtuni jew l-għemejjel tagħhom jeħduni lil hinn mit-Triq 
Tiegħek tal-Verità.

Għinni biex niffoka biss fuq is-Saltna Tiegħek li ġejja u biex inżomm sod kontra l-insulti, li 
nista’ nħabbat wiċċi magħhom minħabba Fik.



Agħtini l-paċi tal-moħħ, l-paċi tal-qalb, il-paċi tar-ruħ.

Ammen.

                                 Talba tal-Kruċjata (164) 

                             Talba tal-Paċi għan-Nazzjonijiet.

O, Ġesu agħtini l-paċi.

Agħti l-paċi lin-nazzjon tiegħi u lil dawk il-pajjiżi kollha li huma maqsumin bil-gwerrer u l-
firda.

Iżra’ ż-żerriegħa tal-paċi fost il-qlub iebsa li jġibu tant tbatija lill-oħrajn f’isem il-ġustizzja.

Agħti lil ulied kollha ta’ Alla, l-Grazzji li jirċievu l-Paċi Tiegħek ħalli jitkattru l-imħabba u l-
armonija, ħalli toħroġ rebbieħa l-imħabba għal Alla kontra l-ħażen u l-erwieħ ikunu jistgħu 
jiġu salvati mill-korruzzjoni tal-falsitajiet, ħruxija u l-ambizzjoni ħażina.

Halli li l-paċi tirrenja fuq dawk kollha li ddedikaw ħajjithom għall-Verità tal-Kelma Qaddisa 
Tiegħek u fuq dawk li ma jafukx.

Ammen.

                              Talba tal-Kruċjata (165)  

                         Għar-Rigal tal-Ħajja Eterna.

Ġesù għinni biex nemmen fl-Eżistenza Tiegħek.

Agħtini sinjal ħalli qalbi twieġeb Lilek

Imla r-ruħ vojta tiegħi bil-Grazzja li neħtieġ biex niftaħ moħħi u qalbi għall-Imħabba Tiegħek.

Ikollok Ħniena minni u naddafli ruħi minn kull ħażen, li wettaqt f’ħajti.

Aħfirli talli rrifjutajtek, imma nitolbok timlieni bl-imħabba li neħtieġ biex inkun denju tal-
Ħajja Eterna.

Għinni nsir nafek,  biex nara l-Preżenza Tiegħek fl-oħrajn u mlieni bil-Grazzja li nagħraf is-
Sinjal ta’ Alla f’kull Rigal sabiħ li Inti tajt lir-razza umana.

Għinni nifhem it-Triqat Tiegħek u eħlisni mill-firda u l-uġigħ tad-dlam li nħoss ġewwa ruħi.  
Ammen.

                            Talba tal-Kruċjata (166) 



             Sabiex jitbiegħed il-qtil tal-innoċenti:

Omm tas-Salvazzjoni l-iżjed għażiża, nitolbuk tippreżenta din il-karba tagħna biex jitbiegħed 
il-qtil tal-innoċenti, lill-maħbub Iben tiegħek, Ġesù Kristu.

Aħna nitolbu li hu fil-Ħniena Tiegħu, jneħħi t-theddida tal-ġenoċidju, persekuzzjoni u terror 
kontra ulied Alla, f’kull għamla tagħhom.

Nitolbuk, nitkarrbulek, għażiża Omm tas-Salvazzjoni, biex tisma’ t-talbiet tagħna għall-
imħabba, l-għaqda u l-paċi f’din id-dinja ta’ niket.

Aħna nitolbu li Ġesù Kristu, Bin il-bniedem, jipproteġi lilna lkoll matul dawn iż-żmijiet ta’ 
uġigħ kbir u tbatija fuq l-art.  Ammen.

                             Talba tal-Kruċjata (167) 

                           Ipproteġi l-familja tiegħi.

O Alla, Missier Etern Tiegħi, permezz tal-Grazzja tal-maħbub Iben Tiegħek, Ġesù Kristu, 
nitolbok tipproteġi l-familja tiegħi, l-ħin kollu, mill-ħażen.

Agħtina s-saħħa li negħlbu l-intenzjonijiet ħżiena u nibqgħu magħqudin f’imħabbitna Għalik 
u għal xulxin.

Għinna f’kull prova u tbatija li ngħaddu minnha u żomm  ħajja l-imħabba li għandna għal 
xulxin ħalli nkunu f’għaqda ma’ Ġesù.

Bierek il-familji tagħna u agħtina r-Rigal tal-Imħabba, saħansitra fi żmien ta’ taqbid.

Saħħaħ imħabbitna, ħalli naqsmu l-ferħ tal-familja tagħna mal-oħrajn, ħalli mħabbtek 
tinqasam mad-dinja kollha.  Ammen.

                            Talba tal-Kruċjata (168) 

                      Għar-Rigal tal-Imħabba ta’ Alla.

Missier l-Iżjed għażiż,

L-Wieħed Etern,



Alla l-Iżjed Għoli,

Agħmilni denju ta’ Mħabbtek.

Nitolbok taħfirli talli weġġgħajt lill-oħrajn u għal dak kollu li għamilt ħażin,

li seta’ ġab tbatija li xi ħadd minn uliedek.

Iftaħli qalbi ħalli nilqa’ Lilek ġewwa ruħi u naddafni minn kull mibegħda li jiena nista’ nħoss 
għal xi persuna oħra.

Għinni naħfer lill-għedewwa tiegħi u nibda niżra’ ż-żerriegħa tal-Imħabba Tiegħek kull fejn 
immur u fost dawk li niltaqa’ magħhom kuljum.

Agħtini r-Rigali tal-Perseveranza u l-Fiduċja, ħalli nżomm il-Kelma Qaddisa Tiegħek u hekk 
inżomm ħajja, f’dinja mudlama, l-Fjamma tal-Imħabba u l-Ħniena Kbira Tiegħek.

Ammen.

                       Talba tal-Kruċjata (169)  

           Għas-salvazzjoni ta’ dawk li jirrifjutaw lil Kristu.

Ġesù l-iżjed għażiż, fil-kompassjoni u l-Ħniena Tiegħek,

Jiena nittallablek għas-salvazzjoni ta’ dawk li rrifjutaw Lilek; 

Li jiċħdu l-Eżistenza Tiegħek;

Li bil-volontà kollha tagħhom jmorru kontra l-Kelma Qaddisa Tiegħek u li l-qlubhom 
imnikkta, avvelenaw lil ruħhom kontra d-Dawl u l-Verità tad-Divinità Tiegħek.

Ikollok Ħniena mill-midinbin kollha.

Aħfer lil dawk kollha li jidgħu kontra t-Trinità Qaddisa u

Għin lili, bil-mod tiegħi u permezz tas-sagrificji personali tiegħi, biex inħaddan ġewwa 
Dirgħajk Qaddisa, lil dawk il-midinbin li jeħtieġu l-iżjed il-Ħniena Tiegħek.

Jiena nwegħdek li bil-ħsibijiet, l-għemil u l-kelma tiegħi, jiena nservi Lilek mill-aħjar li nista’ 
fil-Missjoni Tiegħek ta’ Salvazzjoni.

Ammen.



                                     Talba tal-Kruċjata (170) 

                        Biex inżomm il-Kelma Qaddisa ta’ Alla.

O Sinjur Għaziz, Ġesù Kristu l-maħbub Tiegħi

Ħaddanni.

Ipproteġini.

Żommni fid-Dawl ta’ Wiċċek, meta qed tikber il-persekuzzjoni lejja, meta l-uniku dnub tiegħi, 
huwa li qed inżomm mal-Verità, il-Kelma Vera ta’ Alla.

Għinni nsib il-kuraġġ ħalli naqdi Lilek il-ħin kollu.

Agħtini l-Kuraġġ Tiegħek u s-Saħħa Tiegħek, meta jiena qed niddefendi t-Tagħlim Tiegħek 
kontra oppożizzjoni ħarxa.

Tħallini qatt, Ġesù, fil-mument tiegħi ta’ bżonn u pprovdili kulma neħtieg biex inkompli naqdi
Lilek

Billi nipprovdi s-Sagramenti Mqaddsa u l-Prezzjuż Ġisem u Demm Tiegħek, permezz tas-
Sagrifiċju tal-Quddiesa.

Ġesù berikni.

Imxi miegħi.

Strieħ ġewwa fija.



Ibqa’ miegħi.

Ammen.

                                                                 Litaniji

                                            Talb tal-Litanija ta` Ġesù  lil umanità (1)
                                                "Protezzjoni kontra l-profeta falz"

" Ġesù l-aktar ghaziz, salvana   mill-qerq tal-profeta falz.

Ġesù, ikollok  Ħniena minna. 
Ġesù, salvana   mill-persekuzzjoni.
 Ġesù, ippreservana  mill-antikrist. 
Mulej,  ikollok  Ħniena. Kristu,  ikollok  Ħniena.
Ġesù l-aktar ghaziz, ghattina bid-Demm prezzjuż tiegħek. 
Ġesù l-aktar ghaziz, ifthilna  għajnejna għall-gideb tal-profeta falz.

Ġesù l-aktar ghaziz, għaqqad il-Knisja tiegħek.

Ġesù, ipproteġi s-Sagramenti tagħna.
Ġesù, thallix  lil-profeta falz jaqsam il-Knisja tiegħek. 
Ġesù l-aktar ghaziz, għinna nirrifjutaw il-gideb, ippreżentati lilna bħala l-Verità.

Ġesù, agħtina s-saħħa.
Ġesù, agħtina t-tama.
 Ġesù, fawwar ruhna  bl-Ispirtu s-Santu. 
Ġesù, ipproteġina  mill-bhima.

Ġesù, agħtina d-Don  tad- dixxerniment, sabiex inkunu nistgħu nsegwu t-triq  tal-Knisja Vera 
tiegħek il-hin kollu, ghal dejjem  ta` dejjem. Amen. "

                           Talb tal-Litanija ta` Ġesù  lil umanità (2)
                                     "Għall-Grazzja ta 'Immunità"

"O Missier tas-Sema l-Aktar  Għoli, Inhobbok. 
Jiena nonorak
Mulej ikollok Hniena.
Mulej, ahfrilna d-dnubiet tagħna. 
Jien Nadurak.
Jien nfahhrek.
Nirringrazzjak ghal-Grazzji speciali tieghek kollha.



Nitolbok bil-hrara  għall-Grazzja ta` l-Immunità għal għeżież tiegħi (semmi dawk kollha fil-
lista għas-salvazzjoni tal-erwieħ).

Noffrilek il- lealtà tiegħi il-hin  kollu. 
Inti, O  Missier L-aktar tas-Sema, Ħallieq ta kollox,
Ħallieq ta' l-univers, 
Ħallieq ta' l-umanità,
Inti l-Sors ta' kull haga. 
Inti l-Sors ta` L-Imhabba.
Inti Mħabba.

Inhobbok. 
Nonorak u nintefa quddiemek.
Nitolbok għall Ħniena għall-erwieħ kollha  li ma jafukx, 
li ma jonorawkx, li jirrifjutaw l-id tiegħek tal-Ħniena.

Naghtik  lili innifsi fil-moħħ, fil-ġisem u fir-ruħ, sabiex tista` toħodhom  fuq dirghajk protetti 
mill-ħażen. Nitolbok biex   tiftaħ il-Bieb tas-Sema ,sabiex fl-ahhar uliedek kollha  jistgħu 
jingħaqdu, fil-wirt  li Inti ħlaqt għalina lkoll. Amen. "

                              

                          Talb tal-Litanija ta` Ġesù  lil umanità (3)
                                   "Tiddefendi l-Kelma ta 'Alla"

"O ghaziz  Ġesù, ipproteġina  mill-gideb  li joffendu l-Alla.

Ipproteġini minn-Satana u l-armata tiegħu. 
Għinna inhobbuk aktar. 
Sostnina  fil-battalja tagħna. 
Iddefendina fil-fidi tagħna. 
Wassalna għal kenn tas-sigurta tiegħek. 
Għinna nieqfu  u niddefendu r-Rieda Qaddisa tiegħek.
 Saħħah r-rieda tagħna biex inkunu veri dixxipli tiegħek.
 Agħtina l-kuraġġ. 
Agħtina l-kunfidenza. 
Iggwidana  fit-Triq  tal-Verità. 
Iddefendina  kontra l-ghadu. 
Xerred il-Grazzji tiegħek ta' Protezzjoni fuqna. 
Għinna nevitaw t-tentazzjoni.
 Ressaqna lejn il-Qalb Imqaddsa tiegħek. 
Għinna nibqgħu leali lejk, il-ħin  kollu. Amen. "

                         Talb tal-Litanija ta` Ġesù  lil umanità (4)



                       "Biex jittaffa l-kastig minn Alla l-Missier"

"O Alla l-Aktar Gholi,
Nitolbuk bil-Herqa għall Ħniena għad-dnubiet ta` Uliedek.

Nirringrazzjawk għad-Don tad-Dinja.
Nirringrazzjawk  ghad-Don  tal-ħajja umana.
Aħna  nghozzu  d-Don  tal-ħajja.
Aħna niddefendu d-Don  tal-ħajja.

Nirringrazzjawk  ghad-Don  ta` Ibnek, Ġesù Kristu.
Nirringrazzjawk ghad-Don tal- Fidwa.
Nfahhru d-Divinita tiegħek.

Ncedu , kompletament, quddiemek, sabiex ir-Rieda  Divina Tieghek tista tkun kompluta, fuq 
l-art, kif ukoll  fis-Sema.

Nirringrazzjawk ghad-Don ta` l-Illuminazzjoni tal-Kuxjenza.
Nirringrazzjawk  għall-wegħda tal-ħajja eterna.
Nilqgħu S-Sema l-Ġdida.

Nitolbuk biex issalva  l-erwieħ kollha , inklużi dawk li jittormentawk  u dawk li huma mitlufa 
ghalik.

Nirringrazzjawk  għall-imħabba li turi lil Uliedek.
Nirringrazzjawk  ghad-Don tal-profezija.
Nirringrazzjawk  ghad-Don tat-Talb.

Nitolbuk taghtina  l-Paċi u s-Salvazzjoni. Amen. "

 

              Talb tal-Litanija ta` Ġesù  lil umanità (5)

         “Għas-Salvazzjoni ta Dawk fid-Dnub il-Mejjet”

"Ġesù, ehles lil midinbin kollha  mill-nirien ta 'infern.

Ahfer erwieħ oskura.

Għinhom  jarawk.

Erfaghhom mid-dlam.

Ifthilhom Ghajnejhom.

Iftaħ il-Qlub taghhom.



Urihom il-Verità.

Salvahom.

Għinhom biex jisimgħu.

Ehlishom  mill-kburija, ġibda u għira.

Harishom mill-ħażen.

Isma talbhom għall-għajnuna.

Aqbdilhom idejhom.

Iġbidhom  lejk.

Ehlishom   mill-qerq ta 'Satana. Amen. "

 

 Talb tal-Litanija ta` Ġesù  lil umanità (6)

Rigal ta’ Grazzji.

O Ġesu’ l-iżjed għażiż, Salvatur maħbub,

Imlieni bl-Imħabba Tiegħek

Imlieni bis-Saħħa Tiegħek

Imlieni bl-Għerf Tiegħek

              Imlieni bil-Perseveranza Tiegħek

Imlieni bl-Umilta’ Tiegħek

Imlieni bil-Kuraġġ Tiegħek

Imlieni bil-Passjoni Tiegħek.

Ammen.

                                                 
                                                       Talba tal-Kruċjata (96)
                     "Biex Tbierek  u Tipproteġi il-Grupp taghna ta` Talb tal-Kruċjata"



               Biex tintalab   qabel u wara  il-Laqgħa Tal-Grupp ta` Talb  Gesu` lil umanità.
 
"O Gesu L-Aktar ghaziz tieghi, nitolbok  tberikna  u tipproteġina ,Il-Grupp ta` Talb tal-
Kruċjata tieghek , sabiex inkunu  immuni għall-attakki hziena  tax-xitan, u għal kull  spirtu 
ħażin, li jistgħu jittormentawna f'din il-Missjoni Qaddisa  biex insalvaw l-erwieħ.
Ghandna  nibqgħu leali u bsahhitna , hekk kif  nippersistu li nżommu  Isem Imqaddes 
Tieghek  quddiem id-dinja u qatt nirrinunzjaw fil-ġlieda tagħna biex inxerrdu l-Verità tal-
Kelma Mqaddsa tiegħek.                                     


