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• Il-Kappella tal-Lunzjata tinstab fir-raħal antik 
ta' Casa] Millieri. Il-viżitatur jista' jasal gl1aliha 
miż-Żurrieq, billi jidħol mill-ewwel trejqa fuq 
il-lemin wara li jaqbeż ir-rozmdabout li fiha l
funtana, jew mill-Imqabba. L-ewwel dokument 
li jeżisti fejn jissemma dan ir-raħal imur lura 
għas-sena 1419, meta kien hemm biss 
erbatax-il raġel biex iservu fil-milizzja, minn 
popolazzjoni ta' sittin. Dan il-post ilu jeżisti 

minn żmien ir-Rumani kien instab waqt riċerka 
arkeoloġika, aktarx li baqa' jeżisti sa meta ġew 
il-Misilmin f'pajjiżna fit-870 WK. 

Jinghad li l-kelma "millieri" ġejja minn Milliar 
li jfisser mil-Ruman, jew mill-frażi Mille Rei li 
jfisser elf eżiljat. Fis-seklu sittax, l-irħula żgħar 
ta' Ħal Millieri u Ħal Armanin kellhom 
bejniethom uffiċjal lokali li kien 
jirrappreżentahom fil-Kunsill ta' l-Università. 
Din il-persuna kienet tissejjaħ comestabulis 
(minn hawn aktarx li hi mnissla l-kelma 
"kuntistabbli"). 

Fl-ewwel snin tas-seklu sittax, il
popolazzjoni ta' Ħal Millieri kienet fl-aqwa 
tagħha, iżda mbagħad bdiet tonqos ħafna. Ir
raħal ma kienx joffri servizzi tajba għal min 
kien joqgħod hemm. Ma kienx hemm tobba 
jew qassisin. Irħula oħra kienu joffru aktar kenn 
u kienu mibnija madwar il-knisja parrokkjali 
tagħhom. L-aħħar trabi li twieldu fĦal Millieri 
kien fl-1711. Madankollu, il-bdiewa baqgħu 
jużaw l-għelieqi tal-post biex ikabbru l-ħxejjex. 

. Minħabba li l-popolazzjoni ta' Casa] MijJieri 
naqset ħafna, il-kappelli bdew jiġu abbandunati 
u fl-1667, il-kappella li kienet tmiss ma' dik 
tal-Lunzjata, li kienet iddedikata lill-Viżitazzjoni, 
twaqqgħet. Il-kappella tal-Lunzjata ġiet 
ikkonsagrata madwar 1-1480 fuq il-pedamenti 

Dehra ġenerali tat-Knisja tat-Lunzjata 

ta' knisja oħra li kienet inbniet fis-seklu tlettax. 
L-arkitettura hija ta' stil medjevali. Kif jgħaddi 
mill-bieb ta' ·barra, il-viżitatur irid jinżel tliet 
tarġiet. Il-perit ried li l-bini jkollu patti minnu 
taħt l-art biex b'hekk jissaħħaħ il-pedament. 

Il-kappella hija wiesgħa 5.2 metri u twila 
7.3 metri, u hija maqsuma f'ħames partijiet 
permezz ta' arkati bil-ponta. Għad hemm il
bank tal-ġebel (dukkiena) fil-kappella fejn in
nies kienu jpoġġu waqt il-quddiesa. Bħal ħafna 
knejjes medjevali oħra f'Malta, il-ħitan ta' 
ġewwa kienu mibnija b'ġebel mhux maħdum 
bħal dak tal-ħajt tas-sejjieħ. 

Il-pitturi tal-kappella huma affreski. Il-pittur 
kien ipinġi fuq it-tikħil meta jkun għadu frisk. 
Għalhekk, meta t-tikħil jinxef, il-kulur jagħqad 
u jinxef ġewwa fih. Qabel ma jibda jpinġi, il
pittur kien jagħmel kisja ta' ġibs u fuqu kien 
jippjana l-kompożizzjoni b'kulur ċar, u 
mbagħad bil-kulur aħmar tas-sinopia. Issa l
pittur kien jerġa' jiksi kollox bil-ġibs lixx u kien 
jibda jpinġi f'aktar dettal. Il-pittur kellu jispiċċa 
l-opra tiegħu qabel ma jinxef il-ġibs. Il-kuluri 
li kienu jintużaw kienu tipi differenti ta' trab 
ta' l-art li setgħu jinħallu mal-ġir mitfi. Oħrajn 
kienu jsiru minn tip ta' ġebel u fossili. 

Il-qaddisin f'dawn l-affreski qegħdin kollha 
fl-istess qagħda, iżommu l-Bibbja fl-id ix-
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xellugija, filwaqt li jżommu l
leminija mtellgħa. Dan huwa stil 
li kien jintuża fin-nofs tas-seklu 
tllnistax. L-ittri li jiffurmaw l
ismijiet tal-qaddisin għandhom stil 
Gotiku-angulari. Meta ż-żgħażagħ 
ta' Din l-Art Ħelwa bdew inaddfu 
l-kappella fl-l ta' Frar 1968, sabu 
ħafna żibel ġewwa u madwar il
bini. Inġabru tlettax-il trakk ta' 
t1axix ħażin u biċċiet tal-ġebel. Sar 
inventarju ta' biċċiet tal-fuħħar, 
tal-ħadid, ġebel bil-lavur u muniti 
li nstabu waqt it-tindif. L-altar 
iżżarma u l-ixkafef ta' l-injam wara 
l-altar, u l-gwarniċ indurat li kien 
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jitqiegħed quddiem l-altar, ittieħdu fil-knisja 
parrokkjali taż-Żurrieq. 

Il-Kappella kienet inżebgħet ħafna drabi u 
l-affreski u xi graffiti ġew mgħottija. Minbarra 
l-pittura, instabu graffiti forma ta' ċirku, figuri 
ta' San Ġorġ jiġġieled kontra d-dragun, stilel 
b'ħames ponot, l-istilla ta' David u figuri ta' 
ħuta. Biex jinkixfu l-pitturi, il-ġir, l-imluħa u ż
żebgħa kellhom jitneħħew. Kellhom jerġgħu 
jitwaħblu biċċiet ta' affreski li bdew jinqalgħu 
minn mal-ħajt bl-użu ta' ġir maħlul li ġie injettat 
warajhom. Kien hemm postijiet fejn il-ħajt wara 

l-affresk kien qiegħed jittiekel. In-naħa t'isfel 
ta' l-affreski ntilef għal kollox, iżda baqgħet 
tidher xi ftit sinopia u xi graffiti. 

Il-pittura tnaddfet mill-ġir u l-karbunat tal
kalċju. Ingt1ata fil-ġibs fejn kien nieqes u 
ngħataw kuluri adattati biex jaqblu mal-bqija 
tal-pittura. Kien hemm risku li waħda mill
pitturi tal-qaddisin t:itfanak, għalhekk inqalgħet 
u twaħħlet fuq twavel tal-fibra. 

Il-Kappella tinfetaħ għall-pubbliku u ssir 
quddiesa viċin il-Festa tal-Lunzjata. 
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