
INTRODUZZJONI GĦALL-UFFIĊĊJU Ċ-ĊKEJKEN 

TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA 

 

It-temi għal kull ġurnata tat-talb ta’ filgħodu u filgħaxija huma: 

 Il-Ħadd – Omm il-Knisja 

 It-Tnejn – Immakulata Kunċizzjoni 

 It-Tlieta – Annunzjazjoni 

 L-Erbgħa – Viżitazzjoni 

 Il-Ħamis – Twelid ta’ Ġesu’ 

 Il-Ġimgħa – Id-Duluri tal-Omm 

 Is-Sibt – Assunzjoni 

 

L-Uffiċċju ċ-Ċkejken għandu dawn is-siegħat: 

 Uffiċċju tal-Qari (Matuti) 

 Talba ta’ Filgħodu (Lawdi) 

 Talb ta’ Nofs il-Jum (Terza, Sesta, Nona) 

 Talba ta’ Filgħaxija (Għasar) 

 Talba ta’ Għeluq il-Jum (Kompjeta) 

 

 

Uffiċċju tal-Qari 

 

L-Uffiċċju tal-Qari jipprovdi meditazzjoni sinjura fuq l-iskrittura mqaddsa u fuq il-

kitba li tispikka ta’ awturi spiritwali. L-uffiċċju jiftaħ b’innu. 

 

L-uffiċċju għandu tlett salmi. Qari bibbliku jsegwi umbagħad qari li mhux bibbliku 

li kważi dejjem meħud mis-Santi Padri jew xi kittieba oħra tal-Knisja. L-uffiċċju 

jagħlaq b’talba jew bil-Kant ta’ Tifħir (Te Deum) u talba. Nhar ta’ Ħadd minbarra r-

Randan, fil-ġranet tal-ottava tal-Għid u l-Milied, fis-solennitajiet u l-festi, wara t-

tieni qari, jingħad it-Te Deum; fiż-żmienijiet l-oħra jinqabeż. 

 

L-Uffiċċju tal-Qari jista’ jiġi ċċelebrat f’kull żmien matul il-ġurnata u l-lejl. 

 



Talba ta’ Filgħodu 

 

It-Talba ta’ Filgħodu u t-Talba ta’ Filgħaxija huma kkunsidrati ż-żewġ pivots 

magħqudin flimkien li fuqhom l-uffiċċju kollu huwa jdur.   

 

It-Talba ta’ Filgħodu hi rranġata bħala dik li tqaddes l-għodwa. Peress li din is-

Siegħa it-talba tingħad ma s-sbiħ ta’ kull jum, tfakkarna fil-qawmien mill-mewt ta’ 

Ġesu’ Kristu, id-dawl veru li jdawwal lil kull bniedem. 

 

Dan l-uffiċċju jibda bil-vers ta’ introduzzjoni “O Alla, ejja eħlisni. Mulej, fittex 

għinni,” segwita mill-Glorja. Wara, jingħad innu addattat. 

 

Wara l-innu nsibu s-salmodija, salm addattat għal filgħodu, umbagħad kantiku 

mill-Antik Testment, u salm ieħor ta’ tifħir. 

 

Wara s-salmodija hemm qari mill-Iskrittura. Qari mis-Santi Padri jew xi kittieba 

oħra tal-Knisja jistgħu jiġu miżjuda. 

 

Biex inwieġbu għall-kelma ta’ Alla, hemm vers responsorju li jista’ jitħalla barra 

jekk ikun hemm bżonn jew minfloku jingħad responsorju ta’ tip ieħor.  

 

Wara l-kantiku tal-vanġelu (il-kantiku ta’ Zakkarija), li jesprimi tifħir u 

ringrazzjament għas-salvazzjoni, hemm talb biex jikkonsagra l-jum u l-ħidma 

tiegħu lill-Mulej. Dan it-talb jista’ jinqara minn persuna waħda filwaqt li l-

komunita’ twieġeb bl-invokazzjoni, jew persuna waħda tista’ tgħid l-ewwel parti, u 

l-komunita’ twieġeb għat-tieni parti li hi ndikata b’dash (–). Responsorju 

alternattiv huwa wkoll ipprovdut. Fl-aħħar tat-talb għandu jkun hemm ħin għal 

talb u silenzju personali. Umbagħad il-Missierna tingħad minn kullħadd. It-talba 

ta’ filgħodu ssegwi immedjatament wara. 

 

Iċ-ċelebrazzjoni tagħlaq bil-“Il-Mulej iberikna, eċċ.” 

 

  



Talb ta’ Nofs il-Jum 

 

It-Talb ta’ Nofs il-Jum tiftaħ bil-vers “O Alla, ejja eħlisni,” u l-Glorja. Wara, s-

salmodija, umbagħad qari bibbliku u qari mis-Santi Padri jew xi kittieba oħra tal-

Knisja, segwiti minn vers. Is-Siegħa tagħlaq bit-talba u bl-akklamazzjoni ta’ tifħir.  

 

 

Talba ta’ Filgħaxija 

 

It-Talba ta’ Filgħaxija hija ċċelebrata filgħaxija biex “inroddu ħajr għal dak li 

ingħatalna, jew li għamilna f’dak il-jum” (San Bażilju l-Kbir). 

 

It-Talba ta’ Filgħaxija tibda bil-vers ta’ introduzzjoni “O Alla, ejja eħlisni. Mulej, 

fittex għenni,” segwita mill-Glorja. Wara, jingħad innu addattat. 

 

Wara l-innu nsibu s-salmodija, żewġ salmi addattati għal filgħaxija u kantiku mill-

Ġdid Testment. 

 

Wara s-salmodija hemm qari mill-Iskrittura. Qari mis-Santi Padri jew xi kittieba 

oħra tal-Knisja jistgħu jiġu miżjuda. 

 

Biex inwieġbu għall-kelma ta’ Alla, hemm vers responsorju li jista’ jitħalla barra 

jekk ikun hemm bżonn jew minfloku jingħad responsorju ta’ tip ieħor.  

 

Wara l-kantiku tal-vanġelu (il-kantiku ta’ Marija), li jesprimi tifħir u ringrazzjament 

għas-salvazzjoni, hemm talb ta’ interċessjoni. Dan it-talb jista’ jinqara minn 

persuna waħda filwaqt li l-komunita’ twieġeb bl-invokazzjoni, jew persuna waħda 

tista’ tgħid l-ewwel parti, u l-komunita’ twieġeb għat-tieni parti li hi indikata 

b’dash (–). Fl-aħħar tat-talb għandu jkun hemm ħin għal talb u silenzju personali. 

Umbagħad il-Missierna tingħad minn kullħadd. It-talba ta’ filgħaxija ssegwi. 

 

Iċ-ċelebrazzjoni tagħlaq bil-“Il-Mulej iberikna, jħarisna...” li hi l-barka tas-saċerdot 

Aron fil-Ktieb tan-Numri (6:24-26)–invokazzjoni addattata biex biha tagħlaq il-jum. 



Talba ta’ Għeluq il-Jum 

 

It-Talba ta’ Għeluq il-Jum hi l-aħħar talba li tingħad qabel l-irtirar. 

 

It-Talba ta’ Għeluq il-Jum tibda bil-vers ta’ introduzzjoni “O Alla, ejja eħlisni,” 

segwita mill-Glorja. Din segwita mill-eżami tal-kuxjenza. Tista’ tingħad talba ta’ 

reparazzjoni. 

 

Wara, jingħad innu addattat. Is-salm użat jesprimi l-konċett ta fiduċja f’Alla. 

 

Wara s-salmodija, hemm qari mill-Iskrittura. Qari mis-Santi Padri jew xi kittieba 

oħra tal-Knisja jistgħu jiġu miżjuda. 

 

Biex inwieġbu għall-kelma ta’ Alla, hemm vers responsorju li jista’ jitħalla barra 

jekk ikun hemm bżonn jew minfloku jingħad responsorju ta’ tip ieħor.  

 

Wara jiġi l-kantiku tal-vanġelu (il-kantiku ta’ Xmun), li hu l-punt prinċipali tas-

Siegħa kollha. 

 

It-talba ta’ konklużżjoni ssegwi u mbaghad il-barka “Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina 

lejl kwiet u tmiem tajjeb. Amen.” 

 

Fl-aħħar, hemm waħda mill-antifoni tal-Imbierka Verġni Marija. 

 

NOTA 

Is-Salmodija kollha tagħlaq hekk: 

Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu: 

kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 


