[!s SENA"PARROĊĊA - PROGRAMM TA' TIFKIRA

. =1
.

,

IL-PROQRESS LI SAR
FIL-BINI TAL-KNISJA PARRO KKJALI L-QDIDA
TA' STA. VENERA

Tissokta ma' tas-sena l-oħra
Mill- aħħar ħarġa ta' dan il-ktieb sal-ġurnata tal-lum, ix-xogħol mexa' ġmielu .
Meta tħares lejn ir-ritratti li ppublikajna fil-ħarġa tas-sena li għaddiet u tħares
lejn dawk ta' din is-sena, żgur li ser tara progress. Is-sena l-oħra ħallejnikom
bix-xogħol fuq il-Faċċata tal-Knisja fil-bidu nett li beda w illum nistgħu ngħidu
li x-xogħol, matul din is-sena l-iżjed li spikka hu fuq il-Faċċata tal-Knisja għax
tlestew il-bibien tal-ġnub u ġew imsaqqfa l-entraturi ta' taħt in-navi jiġif i eri kif
tid ħol mill-bibien tal-ġnub taħt il-kampnari.
Il-Bieb prinċipali li jagħlaq fit-tond tlesta wkoll, b'kuntrarju għall-bibien tal-ġnub ,
g ħ ax dawn huma kwadri. Id-daħla tal-bieb hija imsaqqfa bi troll pariċċ iż-żewġ
n iċeċ.

Ritratt: Stanley Spiteri
Fil-faċċata wieħed

isib 3 bibien kbar u kif tidħol mill-bieb prinċipali issib żewġ
ta' Santa Venera V.M. u l-oħra għall - Madonna talKarmnu. Dawn in-niċeċ issa tlestew u issaqqfu bi troll ukoll. In-niċċa ta' Santa
Venera V. M. hija spazjuża biżżejjed li l-vara tkun tista tidħol bil-bankun b'kollox.
In-niċċa l-oħra, dik tal-Madonna tal-Karmnu, hija iżgħar għar-raġuni li warajha
niċeċ, waħda għall-vara
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Pdan ir-ritratt naraw iż-żewġ niċeċ. Dik tannaħa tax-xellug hija n-niċċa tal-Madonna
tal-Karmnu u dik taf-lemin hija ta' Santa
Venera V.M.
jikkonsisti fix-xogħol tal-lavur tal-ġebel. Dan
il-lavur inħadem bil-lest biex meta ikun
qiegħed jitpoġġa fil-post, ikun jista jitlesta
mingħajrwaqfien. Fil-pilastri ukoll ġie mgħoddi
pajp tal-kondjuwit għall-meta ikun ser jgħaddi
d-dawl.
Il-faċċata minn barra ser tkun attraenti ħafna
għax ser tkun imqassma bil-pilastri bissekonda ordni. Fuq il-bibien tal-ġnub ser ikun
hemm żewġ niċeċ filwaqt li fuqhom ser
jittellgħu l-kampnari. Fuq il-bieb prinċipali ser
ikun hemm Gallerija li fuqa ser jinbena il-fonti
spizju li fil-quċċata tiegħu ser titwaqqaf statwa
ta' Santa Venera V.M.
Kif tistgħu taraw mill-aħħar ħarġiet li

Dan ir-ritrattjuri /-faċċata taf-Knisja bl-arkata
tal-bieb prinċipali iffurmata.
Ritratt: Mario Coleiro
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ser ikun hemm it-taraġ għall
bejt u l-kampnari.
Fuq in-naħa ta' ġewwa
tkomplew il-pilastri li tlestew
sal-gwarniċa ta'taħt il-kaptelli.
It-twieqi telgħu ġmielhom u
issa kull ma jonqoshom huwa
t-tond ta' fuq biex jingħalqu.
Il-parti ta' taħt in-navi tista
tgħid li hi kważi lesta u ftit
ieħor tkun waslet biex
tissaqqaf.
Barra dan ix-xogħol sar ħafna
xogħol li ma jidhirx, dan

Dan ir-ritratt juri waħda millPilastri lesta sal-gwarniċa
tal-kaptelli.
Ritratt: Mario Coleiro
ppublikajna, ix-xogħol kull
sena għamel progress. Dan
għalina huwa ta' unur kbir
għax juri kemm vera l-Vendriżi
għandhom għal qalbhom dan
il-proġett u kemm vera jixtiequ
li jarawh lest f'qasir żmien.
Niltaqgħu darb'oħra ....
Tagħrif miġbur minn Mario
Coleiro.

