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IT-TIELET PARTI 1991/2
IL-MIXJA LEJN KNISJA PARROKKJALI ĠDIDA
TA' SANTA VENERA
Bħalma għamilna dawn l-aħħar żewġ ħarġiet tal-Programm tal-Festa ser inkomplu mexjin
sena waral-oħramal-progresslijkun qed isir fil-bini tal-Knisja tagħna. Xogħol li bla dubju
min ikun għaddej minn ħdejh ikollu jieqaf u jammira s-sbuħija u l-volum ta' kif qed isir
ix-xogħol.

Impressjonanti ħafna hija d-dedikazzjoni tal-ħaddiema li qed jaħdmu fuq dan il-proġett
hekk importanti għall-parroċċa tagħna. Xogħol li jirrikjedi eżattezza u paċenzja.
Jekk inkomplu mexjin fejn ħallejna filħarġa tas-sena l-oħra nsibu li lejn l-aħħar
ġimgħa ta' Mejju 1991 peress li l-livell talbini issa għola mhux ħażin kien meħtieġ li
jintrama "scaffolding" mad-dawra kollha
tal-knisja minn ġewwa, biex b'hekk jiġi
ffaċilizzat ix -xogħol. Permezz ta' dan kienet
fit-tieni ġimgħa ta' Ġunju 1991 li ngħata
bidu fuq ix-xogħol tat-twieqi li jagħtu għal
Triq il-Parroċċa. Ix-xogħol fuq il-lavur filġebel għall-ġnub tat-twieqi kien ilu li beda
ftit mhux ħażin biex b'hekk malli bdew
jiffurmaw it-twieqi nstab ħafna xogħol lest
u ma nħeliex żmien.
Wara li kompla x-xogħol tal-Bini fuq wara
ta' l-Artal Maġġur kien imiss li s-Sibt22 ta'
Ġunju 1991 ssaqfet is-sagristija bil-Planki.
Ix-xogħol fuq l-Artal Maġġur baqa' sejjer
u fil-bidu ta' Lulju 1991 wieħed seta' jara
l-lavur tal-kwadru titulari jitpoġġa fpostu
u b'hekk ġiet iffurmata l-prospettiva ta'
waral-artal.Fil-5 ta' Awissu 1991 ingħata
bidu għax-xogħol fuq ix-xatters tas-soqfa
tal-kmamar fil-ġnub ta' wara l-Altar b 'hekk

lx-xoghol fuq il-kolonni, ritratt meħud
fl-4.5.91
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insibu li x-xogħol kollu fuq din il-parti kien
fi stadju avvanzat biex ikun lest.
Ix -xogħol ma jaqta' qatt, xahar wara l-ieħor
insibu ruħna fJannar 1992 fejn minħabba
ħtieġa ta' aktar patrijiet u peress li l-uffiċċji
tal-Provinċja Karmelitana ġew trasferiti għal
Sta. Venera, fil-kunvent ta' Triq il-Parroċċa,
kien hemm bżonn ta' kostruzzjoni ta' aktar
kmamar.

tal-Kumpanija Attard Bros. li
fuq ix-xogħol tal-Knisja.
Bil-wieqfa Ganni Azzopardi, Isfel mix·
xellug, Manwel Giodimalna, George
Bonello u Leli Gatt.

Il-Ħaddiema

qegħdin Jaħdmu

Immedjatament wara dan ix-xogħol, ingħata
bidu fuq xogħol fil-Miriam Hall in
konnessjoni mal-faċċata tal-knisja. Dankien
neċessarju peress li fil-pjanta oriġinali ma
kienx maħsub li ser ikun hemm il-kampnari
fil-faċċata. Fil-fatt min jiftakar din il-pjanta
jsib kampnar wieħed fuq wara tal-knisja.
Għaldaqstant il-periti ħasbu biex isaħħu
fejn ser jinbnew il-kampnari billi nbnew
ħitan ħoxnin u sodi minn isfel. Dan ixxogħol wassalna biex fil-bidu ta' Marzu
1992 il-ħaddiema dehru fuq in-naħa ta'
barra jaħdmu. Dan kien ifisser li issa beda
x-xogħol direttament fuq il-faċċata. Xogħol
li miħabba li fih ħafna lavur u rqaqat mistenni
li jdum sejjer mhux ħażin. Ma dan ix -xogħol
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BLOTTER
STATIONERY & BAZAAR
541, High Street, St Venera
Dealers in:
Newspapers & Magazines, Paperbacks & Hardbound
books, School & Office requirements, Gifts & Toys,
Photographic goods, Cards & Bookbinding,
Sweets & Cigarettes

Tkompli minn paġna 59

F'Lulju '91 it-twieqi tal-ġenb fi Triq

il-Parroċċa

kienu Jidhru sewwa

qiegħed isiru wkoll żewġ niċeċ eżatt kif tidħol mill-bieb prinċipali, waħda tal-V ara ta' Sta.
Venera li tidħol bil-bradella b'kollox u l-oħra dik tal-Madonna tal-Karmnu li hija iżgħar
fid-daqs. F' April, wieħed seta jara il-koxox tal-bieb prinċipali jiffurmaw minn jum għal
ieħor. Kulħadd kelma waħda kemm miexi x-xogħol u kemm qed isir xogħol mill-isbaħ.
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Manufacturers & Exporters
ofAntique Style Furniture

Facfory 204A, lndustrial Estafe,
Luqa lQA 05 -Malta
Telephone: 222094 -244485
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Dehra tal-bini mlii-ajru. Ritratt meħud f'Awissu '91.

Kif għidna s-sena li għaddiet ser nagħtu ħarsa lejn l-istil u l-informazzjoni utli tal-Knisja.
Dan stajna nagħmluh grazzi għall-għajnuna ta' min qiegħed jikkoordina x-xogħol bejn ilpatrijiet u l-kuntrattur. Għall-informazzjoni li tlabieh huwa weġibna hekk:
"Il-pjanta l-Ġdida tal-knisja ta' Santa Venera hija fuq stil Bażilikali Doriku. L-istil Doriku
Ruman huwa l-ewwel u l-iktar stil sempliċi tal-Ordnijiet Klassiċi. Dan l-istil jirrikjedi
kolonni relativament qosra, u gwarniċi sempliċi. Fl-Arkitettura Rumana dawn l-ordnijiet
bdew jintużaw bħala ħaġa ornamentali, speċjalment fuq ħitan u faċċati ta' palazzi li kien
jkunu għoljin diversi sulari. Fuq dawn il-faċċati kienu jintużaw dejjem l-ewwel id-Doriku,
imbagħad il-Joniku u l-Korint. L-istil Bażilikali ta' spintafi żmien l-Imperatur Kostantinu
li bena basiliċi kbar fuq l-iktar postijiet importanti għall-Kattoliċi fl-Imperu Ruman firraba' seklu u b'hekk stabilixxa il-Bażilika bħala l-forma predominanti ta' l-arkitettura
għall-knejjes Kristjani.
Fuq dan l-istil għandna diversi knejjes fMalta bħal tal-Parroċċa Matriċi tal-Marsa, ilKnisja Parrokkjali tal-Gżira, u San Ġwann. Għalkemm dawn ivarjaw xi ftit minn xulxin
f' disinn differenti. Il-knisja ser ikun fiha ħames arkati kbar, iserrħu fuq kolonni tal-Ferro
concrete li ser iżomm il-ħitan li ser jerfgħu s-saqaf tal-Knisja u n-navi. In-navi huma
wesgħin 4. lOm u ser jwasslu għal żewġ kappelli 5m x 5.2m, waħda għas-sagrament u lTkompli paġna 65
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Dehra tal-prospettiva ta' wara l-artal

maġġur • Ottubru

'91.

oħra għall-Madonna. Il-għoli tan-navi huwa ta' 14 il-metru. Fin-navi ser ikun hemm 5
twieqi kbar li jixħtu d-dawl fuq il-Knisja kollha. Il-knisja hija għolja 23 metru u fiha ser
ikun hemm 7 twieqi kull naħa il-fuq mill-gwamiċun ewlieni. Il-knisja tispiċċa bilPresbiterju kbir u sabiħ, 1 lm fond li fih ser jitpoġġa l-artal ewlieni skond in-normi talLiturġija approvati mill-Konċilju Vatikan li. Fuq wara tal-Presbiterju wieħed ser isib isTkompli paġna 67
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AlF. C. BORG & SONS LTD.

DEALERS IN CAR RADIO CASSETTES
AND ACCESSORIES
368, HIGH STREET,
STA.VENERA
TEL: 445148
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Sedja Permanenti tal-President
tal-Assemblea
Liturġika
kif
ukoll
Prospettiva sabiħa tal-ġebel.
Fuq il-Presbiterju wieħed ser
isib 4 bibien, tnejn jagħtu
għall-kappelli laterali u ieħor
għall-Crying Roomkif ukoll
għas-sagristija. It-tul talKnisja
mit-tarf
talpresbiterju sal-bieb il-kbir
tal-faċċata huwa ta' 49
lx-xogħol fuq il-faċċata tal-Knisja fil-bidu nett li beda.
metru. Fil-faċċata wieħed
isib 3 bibien kbar, u kif tidħol
mill-bieb prinċipali, wieħed serisib żewġ niċeċ, waħda għall-vara ta' Santa Venera V.M.
li tkun tista' titpoġġa bil-bradella b'kollox, kif ukoll oħra għall-Madonna tal-Karmnu".
6.4.92
Bejn meta jibda jiġi stampat dan il-ktejjeb sa ma jitqassam fid-djar jgħaddu madwar tlett
xhur li fihom ix-xogħol tal-binijibqa' sejjer u aħna ma nilħqux nippubblikawh. Għalhekk
żgur li min jaqra dan l-artiklu u jħares lejn ix-xogħol f dan iż-żmien jista' jinnota li hemm
xi differenza.
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Tagħrif miġbur

minn Silvio Farrugia

GIFT SHOP
lmporters of:
Chandeliers, Fumlture, Ceramics
Qormi Road, Hamrun

Tel: 231133
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