Talb qabel l-Irqad.
Inroddu Ħajr ‘l Alla.
Mulej, inti tafni kollni,
Inti taf meta norqod
U meta nqum,
Inti tieħu ħsiebi.
Glorja lill-Missier, u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu…

Nagħarfu Htijietna u Nitolbu Maħfra.
Mulejja Alla tiegħi
Jisgħobbija b’qalbi kollha
minn dnubieti ta’ ħajti kollha.
Jisgħobija Mulejja għall-Ġenna li tlift
U għall-Infern li rbaħt.
Imma fuq kollox
Jisgħobija għaliex rgħextek u offendejtek
Li inti kollok tjieba u ħniena.
Inħobbok Mulejja
U nħobbok fuq kollox.
Mil-lum ‘il quddiem,
bil-għajnuna mqaddsa tiegħek,
ma nidnibx,
qatt u qatt iżjed;
u la mmur fejn dari nidneb;
naħrab ukoll dak kollu
li dari waqqagħni fid-dnub.

Talba lil Ġesu, Ġużeppi u Marija.
Ġesu, Ġużeppi, Marija,
nagħtikom qalbi, ruħi u kulma fija.
Ġesu, Ġużeppi, Marija,
ieqfu miegħi fl-aħħar agunija.
Ġesu, Ġużeppi, Marija,
toħroġ ruħi fil-paċi magħkom fl-agunija.

Talba għal Ħutna Mejtin.

Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem
U d-dawl ta’ dejjem jiddi lilhom.
Jistrieħu fil-paċi.
AMEN.

Tislima lill-Madonna.
Sliema għalik, Sultana,
omm tal-ħniena;
ħajja, ħlewwa u tama tagħna,
sliem għaik.
Lilek ingħajtu għaliex aħna tturufnati
Wlied Eva.
Lilek nitniegħdu aħna u nibku u nolfqu
F’dan il-wied tad-dmugħ.
Ejja mela Avukata tagħna,
dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena,
u wrina, wara dan it-turufnament,
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.
O ħanina, O pija, O ħlewa Verġni Marija.

Talba għall-Barka ta’ Alla.
Żur, nitolbok, Mulej, din id-dar,
u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;
Igħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek;
Biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem;
U xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna.
Bi Kristu Sidna.
AMEN.

Talb ta’ Filgħaxija.
Qabel torqod – Grazzi

– Aħfirli – Għinni.

Aħseb fil-ġid li għamel Alla miegħek matul il-jum u għidlu Grazzi.

Mulej, inti taf meta norqod
U meta nqum,
inti tieħu ħsiebi.

Aħseb fin-nuqqasijiet tiegħek u itlob maħfra.
Mulejja Alla tiegħi
Jisgħobbija b’qalbi kollha
minn dnubieti ta’ ħajti kollha.
Jisgħobija Mulejja għall-Ġenna li tlift
U għall-Infern li rbaħt.
Imma fuq kollox
Jisgħobija għaliex rgħextek u offendejtek
Li inti kollok tjieba u ħniena.
Inħobbok Mulejja
U nħobbok fuq kollox.
Mil-lum ‘il quddiem,
bil-għajnuna mqaddsa tiegħek,
ma nidnibx,
qatt u qatt iżjed;
u la mmur fejn dari nidneb;
naħrab ukoll dak kollu
li dari waqqagħni fid-dnub.

Itlob l-għajnuna ta’ Ġesu, Ġużeppi u Marija.
Ġesu, Ġużeppi, Marija, nagħtikom qalbi, ruħi u kulma fija.

O Marija Omm Tiegħi.
Jiena noffrilek lili nnifsi kollni kemm jien.
Intik għajnejja, widnejja, fommi, qalbi, ruħi
U kollni kemm jien,
U la darba jiena tiegħek,
O Omm ħanina, ħarisni u ndukrani
Bħal ħaġa kolha tiegħek.

Talba ta’ qabel l-Irqad. San Franġisk de Sales.
Mulej, jien se norqod,
Imma qalbi hija mqajma.
Ħarisni, bħall-mimmi ta’ għajnejk.
Aħbini fid-dell ta’ ġwenħajk.
Agħmel li l-fedelta’ tiegħek
U s-sewwa tiegħek ikunu t-tarka u l-protezzjoni tiegħi.
Ħarisni mill-biżgħat tal-lejl.

Jien nimtedd fis-sliem
U s-skiet u nieħu l-mistrieħ tiegħi,
Għax Inti biss, Mulej,
Tagħmel li jien ngħix fiż-żgur.
Il-għassies jgħasses għalxejn,
Jekk il-Mulej ma jħarishiex Hu l-belt.

