Mitt sena ilu fl-1903, kien
inbena l-altar maġġur ġdid
kitba ta' Joe Giorgio
~

Kien eżattament fl-1903, jiġifieri mitt sena
ilu meta tpoġġa fil-knisja l-antika ta' Santa
Venera altar ġdid ta' Pietru Pace, biex jibda
jieħu ħsieb il-kn~sja, dan ħaseb li barra l-kura
ta ' l-erwieħ fdati f'idejh, jibda jagħmel xi
xogħlijiet utli fil-knisja.
L-ewwel biċċa xogħol tiegħu biex
insejħulha hekk, żgur kienet prop1ju li jagħmel
altar ġdid ta' l-irħam, flok wieħed ieħor li kien
tal-ġebel. Kien sar altar ta' l-irħam sempliċi , bit-tabernaklu u bieba u żewġ tarġiet.
Fuq quddiem ta' l-altar, kellu l-arma ta' Santa Venera forma ta' medaljun skolpit flirħam abjad. Dnub li dan l-altar kellu jiżżarma fl-1972, biex sar wieħed ieħor forma
ta' mejda. L-unika tifkira ta' dan l-altar illum, hija l-bieba tat-tabemaklu, li tinsab
issa inkorporata fis-Sancta Sanctorum, li naraw fil-knisja llum u li kien sar fl-1973.
Dan kien patti integrali minn proġett li kien qed isir fil-knisja. Fuq il-bieba tattabernaklu naraw il-figura ta' Kristu Salvatur. Il-benefattur ta' l-altar (ta' żmien Dun
Xand Cortis) kien ċ;ertu Michael Chircop, kif kienet tgħid skrizzjoni taħt l-arn1a ta'
Santa Venera u s-sena (1903) bi skrizzjoni Latina. Dan suppost kellu jservi għal
żmien twil, iżda ċ-ċirkustanzi riedu mod ieħor. Il-ħsieb kien lijerġa' jinbena aktar 'il
ġewwa taħt it-Titular, tant li diġà kien beda x-xogħol biexjerġa· jitqiegħed taħt ilTitular, aktar 'il ġewwa minn fejn kien ji.J.?sab oriġinarjami::nt. Iżda għal xi raġuni jew
oħra , reġa' żżarma kollox ħesrem u twarrab għal kollox.
Bqajna għal ħafna snin bla altar, sakemm kien sar wieħed ta' l-injam, ftit tas-snin
ilu. Dan l-altar kien ħalla vojt kbir fil-knisja meta tneħħa għax ma setax, kif kienet lużanza, jibqa' jiġi armat fil-festa prinċipali tal-knisja, bħal fil-festi, f'Corpus, filMilied eċċ .. .. Illum ikollna nikkuntentaw b'wieħed ta' l-injam. Opra oħra li saret fi
żmien Dun Xand hija l-istatwa ż-żgħira tal-Qalb ta' Ġesu, li kienet saret fl-1905,
xogħol Carlo Darmanin. Mons .Pietru Pace Isqof ta' Malta(l889-1914) kien innomina
lil Dun Xand Cortis minn Ħad-Dingli bħala rettur tal-knisja l-antika ta' Santa Venera
fl-1901. L-Isqof Pace wkoll ħareġ id-digriet għall-viċi parroċċa tal-knisja ta' Santa
Venera fl-1913. Dun Xand kien marad u aktar tard kien miet ħesrem waqt passiġġata
fl-inħawi ta' l-Imrieħel f'idejn il-Provinċjal tal-Karmelitani Patri Spir Vassallo. Dun
Xand kien iħobb lir-raħal ta' Santa Venera, tant li kien bena daru hawnhekk. Din iddar għadha teżisti sal-ġurnata ta' llum. Dun Xand miet fis-7 ta' Frar, 1916.
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