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Żwieġ fil-Knisja

Tagħrif Ġenerali
Ħwejjeġ

Għażla tal-Qari
Il-Kelma ta’ Alla hija importanti ħafna f’ħajjitna.  
Nipproponu lill-għarajjes li, wara żmien ta’ 
dixxerniment mas-saċerdot li ser imexxi l-Quddiesa, 
ikunu huma stess li jagħżlu l-Qari għal waqt iċ-
ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija u s-Sagrament (skont 
id-dispożizzjonijiet tan-normi liturġiċi).

Kant
Kull ċelebrazzjoni liturġika għandha tkun animata 
bil-kant, aktar u aktar iċ-ċelebrazzjoni ta’ sagrament 
hekk importanti fil-ħajja tal-familja. Għalhekk 
għandu jintgħażel kant li jaqbel mal-liturġija u 
tingħata minn qabel lista tal-kant li jkun ser jitkanta 
lill-Arċipriet / Kappillan / Rettur.

Fjuri
Il-fjuri għandhom ikunu bil-qies, sempliċi u dinjitużi. 
Huwa importanti li ma jkunx hemm esaġerazzjoni.  
L-aktar postijiet li għandhom jingħataw prijorità 
huma l-altar, l-ambone u t-tabernaklu. Niġbdu 
l-attenzjoni wkoll fuq l-għażla tal-ilwien, li 
għandhom ikunu jaqblu maż-żmien liturġiku. (Hija 
drawwa li fi tmiem il-Quddiesa l-fjuri jitħallew fil-
knisja.)

Delega
Aħsbu għad-Delega tas-saċerdot / djaknu li jkun ser 
jassisti għall-għoti tal-kunsens tagħkom (sakemm 
ma jkunx l-Arċipriet / Kappillan innifsu). [Id-Delega 
tinkiseb mill-Kurja jew mingħand l-Arċipriet / 
Kappillan ta’ fejn ikun ser isir iż-żwieġ.]

Wedding Organizer
Il-wedding organizer irid jimxi man-normi liturġiċi u 
josserva d-direttivi tal-Arċipriet / Kappillan / Rettur. 

Ħlas

Huwa xieraq li f’din l-okkażjoni jitqies sew li l-għażla 
tal-ħwejjeġ tkun deċenti, kemm għall-qdusija tas-
sagrament innifsu u kemm b’rispett lejn il-knisja, 
id-dar ta’ Alla. Trid tingħata attenzjoni partikolari li 
l-ħwejjeġ tal-għarusa u l-bridesmaids ikunu xierqa. 

Il-ħlas għas-servizzi tal-knisja fejn isir iż-żwieġ isir 
skont it-tariffi tad-Djoċesi. 

• Jekk tkunu ser titlobu Barka tal-Papa, aħsbu 
kmieni (ikkuntattjaw lill-Istitut tal-Familja 
Ġwanni Pawlu ll).

• Aħsbu għal żewġ xhieda.
• Hija ħaġa li turi serjetà li fl-inviti li jintbagħtu 

titniżżel din in-nota:
Bil-Malti: Iċ-ċerimonja taż-żwieġ hija ċerimonja 
reliġjuża. F’din l-okkażjoni taż-żwieġ tagħna huwa 
xieraq li tieħdu sehem f’din il-funzjoni b’fidi u bi 
lbies xieraq. 
Bl-Ingliż: All those attending the wedding are kindly 
reminded that a religious ceremony calls for active 
participation and decency in dress. 

Ftakar...

Ippubblikat mis-Segreterija Pastorali – Kurja tal-Isqof, 
il-Belt Victoria, Għawdex.

Numri tat-telefon li teħtieġ
Reġistru Pubbliku: 2215 6381  /  2215 6382
Kurja tal-Isqof:  2155 1211  /  2155 6661 
 (Staqsi għall-Kanċillier)
Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu ll: 2155 6513 go
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Għarajjes



3 snin qabel iż-żwieġ
L-għarajjes għandhom jaħsbu biex jattendu għall-
Mixja ta’ Tħejjija għall-Ħajja taż-Żwieġ u l-Familja, 
organizzata mill-parroċċa tagħhom.  Din il-mixja 
ta’ formazzjoni hija obbligatorja.  L-aħħar laqgħat 
isiru fl-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu ll, il-Belt 
Victoria.

Xahrejn qabel
iż-żwieġ

L-għarajjes huma mitluba jmorru għand l-Arċipriet 
/ Kappillan rispettiv tagħhom biex jimlew il-formoli 
meħtieġa.

Dokumenti li jkollok bżonn:
a. Ċertifikat tat-Twelid fil-każ ta’ min hu   
 mwieled barra minn Malta.
b. Ċertifikat tal-Magħmudija.
c. Ċertifikat tal-Griżma tal-Isqof.
d. Ċertifikat tal-Kors ta’ Formazzjoni.
e. Dikjarazzjoni tal-istat liberu.
f. Stħarriġ ta’ qabel iż-żwieġ.

Dawn id-dokumenti jinġabru:
b - c mill-Parroċċa li fiha rċevejt dawn is-  
 sagramenti 
d mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu ll
e - f mill-Parroċċa tar-residenza.

X’għandek tagħmel b’dawn id-dokumenti:
• Ħu d-dokumenti l-Kurja fl-Uffiċċju taż-Żwiġijiet 

(staqsi għall-Kanċillier). 
• Id-dokumenti tal-Kurja jitwasslu lill-Arċipriet 

/ Kappillan tal-għarusa, u mbagħad (jekk 
l-għarus hu minn parroċċa oħra) id-dokumenti 
jittieħdu wkoll għand l-Arċipriet / Kappillan tal-
għarus.

• Id-dokumenti jridu jispiċċaw għand l-Arċipriet 
/ Kappillan ta’ fejn ikun ser jiġi ċċelebrat iż-
żwieġ. 

7 ġimgħat qabel
iż-żwieġ

• Ikkuntattjaw lir-Reġistru Pubbliku. Ħudu 
magħkom l-ID Card, fotokopja tal-ID tax-
xhieda, l-isem eżatt tas-saċerdot li ser jilqa’ 
l-kunsens tagħkom, u l-isem tal-knisja li fiha 
ser jiġi ċċelebrat iż-żwieġ. 

• Għaddu l-formoli tar-Reġistru Pubbliku lill-
Arċipriet / Kappillan ta’ fejn ħa jsir iż-żwieġ.

Ħmistax qabel
iż-żwieġ

• Ftehmu mal-Arċipriet / Kappillan biex tagħmlu 
prova tal-funzjoni fil-knisja fejn ser isir iż-
żwieġ. 

• Jixraq li għal din il-prova jattendu wkoll dawk 
li ser jieħdu sehem attiv fiċ-ċelebrazzjoni 
liturġika (eż. ċelebrant, xhieda, bridesmaids, 
ġenituri). 

• Aħsbu wkoll għat-tħejjija spiritwali 
(speċjalment billi tersqu għas-Sagrament tal-
Qrar) biex hekk tirċievu kif jixraq is-sagrament 
taż-żwieġ u l-għotja ta’ Kristu fit-tqarbin.

Dakinhar taż-żwieġ
• Huwa importanti li l-Quddiesa tat-Tieġ tibda 

fil-ħin miftiehem. 
• Dawk kollha li jkunu ser jieħdu sehem fiċ-

ċelebrazzjoni liturġika għandhom joqogħdu 
għall-użanzi tal-post. Xejn (mhux tas-soltu) ma 
jista’ jsir jekk mhux bil-permess tal-Arċipriet / 
Kappillan / Rettur.

• Minħabba diversi raġunijiet, m’għandhomx 
jintefgħu fl-art (fil-knisja) fjuri, ross jew oġġetti 
oħra. 

• Min iħejji l-fjuri (flower arrangements) għandu 
jitkellem minn qabel mal-Arċipriet / Kappillan 
/ Rettur dwar x’ser jagħmel u fejn jixtieq 
iqiegħed il-fjuri fil-knisja. 

• Taċċettawx użanzi superstizzjużi, bħalma 
huma n-nagħla jew il-qrun, għax dawn huma 
kuntrarji għas-sens tas-sagrament li tkunu ser 
tiċċelebraw u tieħdu sehem fih. 

Tagħrif Ġenerali
Fotografija
Il-fotografi jrid ikollhom il-permess tal-Kurja. Huma 
għandhom iżommu l-post li jiġi assenjat lilhom. Il-
ġiri minn naħa għal oħra tal-knisja, aktar u aktar 
meta jsir fuq il-presbiterju, mhux permess. Avżaw 
lill-fotografi biex ma jtellfux u ma jwaqqfux iċ-
ċelebrazzjoni liturġika.


