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SALMODIJA 
 
Ant. 1 

Salm 62 (63): 2-9 
Ir-ruħ għatxana għall-Mulej 

 
Ifittex minn kmieni lil Alla min jiċħad għemejjel il-lejl. 
 
Alla, Alla tiegħi int; * 

lilek ħerqan infittex. 
Ruħi bil-għatx għalik, † 

għalik imxennaq jiena, * 
bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma. 

Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, * 
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek. 

Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, * 
xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek. 

 
Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; * 

ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek. 
Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, * 

u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa, 
meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, * 

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl. 
Għax int kont għajnuna għalija, * 

għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ. 
Miegħek tingħaqad ruħi, * 

int tweżinni bil-leminija tiegħek. 
 
Glorja.  Kif kien mill-bidu.  
 
Ant. 1   
Ant. 2 
 



       Kantiku                Dan 3: 57-88.56 
Il-ħlejjaq kollha jfaħħru l-Mulej 

 
Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja tiegħu kollha (Apok 19,5). 
 
Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, * 

faħħruh u għolluh għal dejjem. 
Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; * 

bierku, smewwiet, il-Mulej. 
Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; * 

bierku, setgħat kollha, il-Mulej. 
Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; * 

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej. 
 
Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; * 

bierku, irjieħ kollha, il-Mulej. 
Bierku, nar u sħana, il-Mulej; * 

bierku, bard u ksieħ, il-Mulej. 
Bierku, nida u borra, il-Mulej; * 

bierku, silġ u bard, il-Mulej. 
Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; * 

bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej. 
Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; * 

bierku, beraq u sħab, il-Mulej. 
 
Ħa tbierek l-art il-Mulej, * 

ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem. 
Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; * 

bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej. 
Bierku, għejun, il-Mulej; * 

bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej. 
Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; * 

bierku, tjur kollha tal-ajru, il-Mulej. 
Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; * 

bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej. 
 
Bierek, Iżrael, il-Mulej, * 



faħħruh u għolluh għal dejjem. 
Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; * 

bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej. 
Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; * 

bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej. 
Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, * 

faħħruh u għolluh għal dejjem. 
 
Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; * 

infaħħruh u ngħolluh għal dejjem. 
Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, * 

ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem. 
 
Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx. 
 
Ant. 2 
Ant. 3 
 

Salm 149 
Il-hena tal-qaddisin 

 
Ulied il-Knisja, ulied il-poplu l-ġdid, jithennew bis-Sultan tagħhom, jithennew bi 
Kristu (Esikju). 
 
Għannu lill-Mulej għanja ġdida: * 

fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħu! 
Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, * 

u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom! 
Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, * 

bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra! 
Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, * 

u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa. 
 
Bil-glorja jithennew ħbiebu, * 

u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom! 
It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, * 

u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom, 



biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, * 
u jagħtu l-kastig lill-popli, 

jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, * 
bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom, 

jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: * 
dan hu ġieh għall-ħbieb tiegħu kollha. 

 
Glorja.  Kif kien mill-bidu.  
 
Ant. 3 
 
 


