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LIS-SLATEN TAGHNA 

Għeluq il- Hamsa u Għoxrin Sena 

li ilhom isaltnu fuqna 

Il-ħajja hija l-akbar ġid tal-bniedem, u l-ghaqal, il-hedma, 
it-tjubija huma l-isbaħ żina tal-hajja, aktar u aktar meta huma 
mseħbin ma' ghomor twfl fa' ħajja ta' hakem. Dan hu l-ħsieb 
li jqanqalna, li jħeġġiġna u jgħaqqadna l-koll flimkien biex 
ingħajjdu bI-akbar ferħ u bI-aqwa ġmiel l-għeluq tal·ħamsa u 
għoxrin sena li ilhom jaħkmu fuqna s-sultan ĠORĠ Ħamsa u 
s sultana MARIJA. 

Ħakma tal-għaqal kienet i1-ħakma tagħhom, għax fi żmien 
ta' taħbil, ta' tfixkil u ta' twegħir ikraħ, minn ġewwa u minn 
barra, għarfu jżommu dejjem magħquda s-saltna tagħhom u 
jehilsuha mid-deni li marrad u mewwet saltniet oħra kbar. 

Kienet ħakma ta' ħedma għall-ġid ta' saItnathom, għax 
sa minn qabel ma wirtu s-saltna, i1-kelmiet: Wake up, England 
kienu u għadhom dejjem jidwu bħala tusija ta' xogħol, ta' 
ħedma, ta' tħabrik bla hedu għall-ġid tal-Ingilterra u tal-artijiet 
kollha li jagħmlu magħha. 

Kienet saltna ta' tjubija ta! qalb li dehret bI-isbaħ dija fi 
żmien it-Taqbida l-Kbira, meta s-sultan u s-sultana nsew il-kobor 
tagħhom u, bħala missier u omm ħanina, ftakru biss fl-eluf ta' 
wliedhom, li kienu jitqabdu mll-għadu, jew jokorbu bl-uġigh 
tal-ġrieħi; jew jibku t-telfa ta' nieshom maqtula. U kienet 
ukoll saltna ta' tjubija ta' ruħ, għax fi żmienhom u bir-rieda u 
bis-setgħa tagħhom sebaħ jum ġdid għad-Din Nisrani fl-Ingil-
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terra, jum kollu dawl li, nittamaw, ma jdumx ma jasal sad
dija qawwija ta' nofs in-nhar. 

U għalhekk nifirħu lis·slaten maħbubin tagħna u ma' 
miljuni u miljuni ninghaqdu qalb wahda, ħsieb wieħed, fomm 
wieħed. 

U niżżuhajr Iil Alla Sultan tas-Slaten, li ghoġbu jtawwal 
ghomor is-slaten taghna għall-ġid taghna u ghall-ġieh tieghu. 

U biex Il·ferħ tagħna ma jkunx fieragh nitolbu lil Alla 
b'qalb imħeġġa li jżid itawwal ghomor is-Slaten tagħna, jeħ
lishom minn kull ghawġ, iharishom bil-ghajnuna tiegħu u 
jaghtihom il-ħlas tat-tajbin. 

LIL 

SAN ĠWANN BC;SCO 
GĦELUQ IL-ĦAMSA U GĦOXRIN SENA 

MILL-fTUĦ TA' 

L-ORATORJU T AS-SALESJANI f'}' AS-SLIEMA 

San Ġwanni, meta qatt rieda qawwija 
ħakmet lid-dinja daqs ir-rieda tieghek? 
Kont għadek fuq il·għatba taż-żgħużija 
meta inti, mbikki rajt lit-tfal titmiegħek, 

minngħajr ma jahtu xejn fit-tajn tal-ħtija, 
II ġietek hniena, xtaqt li tgħannaq miegħek 
lil dawk l-imsejkna, u b/fehma qalbenija 
ħdimt b'qalbek u bi ħsiebek u bi driegħek. 

"Erwieh agħtini; l-bqija ħudu" b'ħegġa 
ta' ħila mqaddsa li ma taħmel rażna 
għajjatt Iil Alla, u Alla sama' talbek. 

l1arstek ġriet fuq id-dinja eħfef minn vleġġa; 
uliedek ġrew; saret, kif ridt, i\-ħażna: 
il-qalb tat-tfal il-lum thabbat ma' qalbek. 
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