
Nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Settembru fetħet 

uffiċċjalment il-wirja li organizzat Wirt iż-Żejtun 

għal matul l-attivitajiet ta’ Żejt iż-Żejtun.  “Sejbiet 

Missirijietna 1913 – 1963 – 2013″ kien is-suġġett 

tal-wirja ta’ din is-sena.  

Il-wirja ġabret fiha fdalijiet tal-antenati tagħna 

misjuba f’ numru ta’ oqbra relatati mal-Perjodu 

Klassiku u li ġew skoperti mitt sena u ħamsin 

sena ilu.  L-ewwel serje ta’ oqbra ġew skoperti fl-

1913 meta s-sistema tad-drenaġġ kienet 

introdotta fit-toroq li jiffurmaw iż-żona ta’ wara l-

knisja parrokkjali taż-Żejtun. Id-djar f’din iż-żona 

ġew mibnija f’toroq għamla ta’ gradilja tal-ħadid fil

-bidu tas-seklu 20. It-tieni grupp ta’ oqbra ġew 

skoperti meta bdiet tinbena l-iskola sekondarja l-

ġdida tal-bniet fis-snin 60. Il-bini tal-iskola wassal 

ukoll biex tiġi skoperta l-Villa Rumana taż-Żejtun. 

Il-wirja ta’ din is-sena saret fil-fergħa tal-bank tal-

HSBC taż-Żejtun. Dan il-post kien disponibbli fuq 

inizjattiva tal-ħaddiema tal-fergħa li wkoll offrew 

ħinhom minħabba fiha. L-oġġetti arkeoloġiċi 

esebiti jiffurmaw parti mill-Kollezzjoni Nazzjonali 

u ġew mgħotija lilna b’self minn Heritage Malta. 

Din l-inizjattiva saret bl-għajnuna tas-Segretarjat 

Parlamentari għall-Kultura u Kunsilli Lokali u l-

wirja infetħet uffiċċjalment mill-Onor. Jose’ 

Herrera, Segretarju Parlamentari għall-Kultura u 

Kunsilli Lokali. 
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Aħbarijiet fil-Qosor 

 Nhar il-Ħadd 10 ta’ No-
vembru Wirt iż-Żejtun 
fakkar l-avveniment 
annwali tiegħu ”Jum it-
Tifkira”, b’ċelebrazzjoni 
ta’ quddiesa fil-knisja 
Parrokkjali taż-Żejtun, u 
wara sar korteo bis-
sehem tal-Iscouts u l-
Guides u bil-
parteċipazzjoni tas-
soċjetajiet lokali. Din is-
sena Wirt iż-Żejtun fak-
kar lil Mikiel Cachia billi 
tħawlet siġra tal-ħarrub 
fil-Ġnien tal-Kmandant, 
wieħed mill-ġonna li kien 
iddisinjat minn Cachia 
taħt il-ħakma Ingliża. 

 Nhar il-Ħadd 17 ta’ No-
vembru, ingħata l-bidu 
tal-ħidma pastorali 
fostna permezz tal-
pussess tal-Arċipriet 
Dun Nicholas Pace. Din 
saret permezz ta’ qud-
diesa ikkonċelebrata fil-
knisja parrokkjali fejn 
ġew segwiti ir-riti ta’ ċeri-
monja bħal din. 

 Il-Mużew tal-Parroċċa 
taż-Żejtun reġa’ nfetaħ 
uffiċċjalment nhar it-
Tnejn, 18 ta’ Novembru 
2013, wara li tlesta x-
xogħol ta’ ristruttur-
azzjoni fuqu. Din l-
inawgurazzjoni saret mill
-Eċċellenza Tiegħu, il-
President ta’ Malta, Dr 
George Abela.  Dan ir-
restawr tal-Mużew tal-
Parroċċa li kien oriġinar-
jament mibni fl-1950, 
kien proġett li kien ipp-
janat mill-mibki arċipriet 
Fr Eric Overend u kien 
parzjalment iffinanzjat 
mill-fondi tal-Unjoni 
Ewropea taħt il-Fond 
Għat-Tisbiħ tal-
Faċilitajiet Turistiċi li 
huwa mmexxi mill-
Ministeru tat-Turiżmu.    

                  
                  

Kien il-Ħadd 3 t’Ottubru 2010 meta numru 

sabiħ ta’ persuni ġejjin minn oqsma differenti 

tal-ħajja ltaqgħu flimkien fis-Sala Parrokkjali 

taż-Żejtun wara li wrew interess u laqaw 

stedina li sarilitilhom. 

Kienu dan il-grupp ta’ persuni li flimkien waqqfu l-

għaqda Wirt iż-Żejtun.  Kien il-kuraġġ u l-interess 

li wrew dawn in-nies li ħeġġeġ lil grupp minnhom 

biex flimkien ifasslu l-istatut ta’ din l-għaqda.  

Dan l-istatut ġie approvat fit-13 ta’ Diċembru tal-

istess sena waqt laqgħa ġenerali li ssejħet 

apposta.  It-twaqqif ta’ din l-għaqda kellu s-

support mhux biss tal-Kunsill Lokali taż-Żejtun, 

iżda wkoll ta’ bosta għaqdiet oħrajn fil-lokal.  L-

għaqda sa mit-twelid tagħha sabet l-għajnuna 

wkoll tal-Parroċċa taż-Żejtun u tal-mibki Arċipriet 

Dun Eric Overend.  B’hekk dan iż-żmien 

jimmarka għeluq it-tlett snin ta’ ħidma tal-għaqda 

Wirt iż-Żejtun. 

L-għan ewlieni ta’ din l-għaqda huwa li toħloq 

aktar kuxxjenza dwar il-wirt li hija mżejna biha 

Beltna.  Wirt storiku u kulturali li ħallewlna 

missirijietna u li għabbewna bir-responsabilta’ sa 

biex nindukkrawh.  L-iskop tal-għaqda huwa li 

tilħaq firxa wiesgħa tal-poplu mingħajr distinzjoni 

ta’ klassi jew livel ta’ edukazzjoni, għaliex dan il-

wirt huwa ta’ kulħadd.  It-tfal huma fil-mira 

tagħna, għaliex jekk nilħqu tajjeb lil dawn, il-

ħidma f’dan il-qasam fil-futur tkun ferm eħfef. 

Iżda tul dawn it-tlett snin, l-għaqda laħqet l-

għanijiet li għalihom ġiet imwaqqfa?  Ma nistgħux 

ngħidu li lħaqna dawn l-għanijiet għaliex l-

attenzjoni tan-nies hija waħda mifruxa f’setturi 

differenti u aħna rridu nikkompetu ma’ dawn l-

oqsma.  Ma dan kollu ninsabu kuntenti ħafna bil-

ħidma li saret matul dawn it-tlett snin.  Meta 

wieħed iqis li matul dawn it-tlett snin l-għaqda 

irnexxila iżomm madwar tmenin membru 

msieħba fiha, dan jagħtina sodisfazzjon.  Huwa 

ta’ sodisfazzjon akbar ir-rispons li dejjem kellna 

għall-attivitajiet li organizzajna mingħajr waqqfien 

matul dawn it-tlett snin.  Attivitajiet li varjaw 

kemm fil-kontenut kif ukoll fil-forma tagħhom.  

Permezz ta’ dawn l-attivitajiet, irnexxielna niġbdu 

lejn iż-Żejtun bosta nies li qabel ftit li xejn 

apprezzaw il-wirt ta’ Beltna.  Fuq kollox kellna 

Żwieten li attendew, ipparteċipaw u fehmu aħjar 

dak li jsawwar l-identita’ tagħhom. 

J’Alla jkollna aktar snin ta’ ħidma b’risq Wirt iż-

Żejtun. 

NAWGURAWLKOM  

IL-FESTI T-TAJBA 



                  

      żomm kuntatt magħna fuq żomm kuntatt magħna fuq  

Is-sit elettroniku ta’ Wirt iż-Żejtun, int dħalt fih? www.wirtizzejtun.com 

                  

It-Tlieta, 19 ta’ Novembru 2013, Wirt iż-
Żejtun organizzat preżentazzjoni dwar l-
iżvilupp storiku tal-Parroċċa taż-Żejtun.  
 

Din il-preżentazzjoni tmexxiet minn Giulia Privitelli, 
gradwata fl-Istorja ta’ l-Arti, fejn hi ddiskutiet ix-
xogħol ta’ riċerka tagħha dwar din il-parroċċa. Din 
ir-riċerka  kienet tifforma parti mit-teżi ta’ Privitelli li 
s-superviżuri tiegħu kienu r-Rev. Gino Gauci u Dr 
Conrad Thake. 

L-udjenza preżenti segwiet b’interess kbir il-punti 
storiċi ġodda li ġew żvelati minn din ir-riċerkatriċi 
żagħżugħa. Infatti, l-istudju tagħha laqqagħha ma’ 
diversi ismijiet ġodda ta’ individwi li ħadmu fuq id-
diżinn, iż-żidiet u l-alterazzjonijiet ta’ din il-knisja 
meraviljuża wara li Lorenzo Gafa miet fl-1703. 
Fost dawn il-personaġġi nsibu lil Giuseppe 
Bonnici, Annunziato Cachia, Michele Cachia u 
Giacomo Bianco. 
 
Matul is-sena d-dieħla, Wirt iż-Żejtun se jkun 
qiegħed jikkollabora mas-Sinjorina Privitelli sabiex 
din ir-riċerka tagħha tkun ippubblikata. Id-dħul 
kollu mill-bejgħ ta’ din il-pubblikazzjoni se jinġabar 
f’fond speċjali li eventwalment ser jiġi rregalat lill-
Parroċċa taż-Żejtun hekk kif jibdew ix-xogħolijiet 
ta’ restawr fuq dan il-monument arkitettoniku. 
 
Fit-tmiem ta’ din l-attività, il-Perit Ruben Abela, 
President ta’ Wirt iż-Żejtun, ippreżenta tifkira lill-
Arċipriet ġdid ta’ din il-Parroċċa ta’ Santa Katarina, 
Rev. Nicholas Pace. 
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