i żmien l-Għid ta' din is-sena tlesta x-xogħol ta'
manutenzjoni u tisbiħ fuq it-tliet bibien il-kbar talfaċċata ewlenija tal-knisja parrokkjali. Kif kien stqarr
l-Arċipriet Dun Eric Overend fl-avviż li kien għamel filknisja dwar dan ix-xogħol, ma kienx ikun possibbli li dan
isir kieku ma kienx għal benefattriċi li offriet li
tħallas għalih. Għalhekk irridu nagħtu l-ħajr
mistħoqq lis-Sinjura li ħallset għax-xogħlijiet
kollha li saru. Il-bibien kollha kienu jinħtieġu
manutenzjoni, b'mod partikolari l-bibien
laterali li kellhom ħsara kbira fl-injam, fiċ
ċappetti u fil-pernijiet li fuqhom jaħdmu
l-istess bibien u li kienu strieħu u ċċaqilqu.
It-tliet bibien tneżżgħu miż-żebgħa, saret ilmanutenzjoni kollha meħtieġa fuq l-injam, iċ
ċappetti u l-firrolli, u reġgħu nżebgħu mill-ġdid
biex issa għandna bibien li jixirqu lill-knisja
maestuża li għandna fil-parroċċa taż-Żejtun.
Il-bibien laterali kien jeħtiġilhom
attenzjoni partikolari, u filwaqt li nżammu flintier tagħhom u saritilhom il-manutenzjoni
meħtieġa, ġew imsebbħa minn barra fuq
disinn ta' Dun Ġino Gauci. Billi dawn il-bibien
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huma antiki ħafna, mijiet ta' snin, intalbu l-permessi millAwtoritajiet tal-Knisja Maltija kif ukoll mill-MEPA. Wara
li dawn il-permessi ngħataw it-tnejn, sar ix-xogħol minn
Queen's Furniture Ltd., taħt is-superviżjoni ta' Dun Ġino
Gauci u tal-Perit Joe Magro li kkordina x-xogħlijiet.
Il-bibien laterali nqalgħu minn posthom
biex setgħet issir il-manutenzjoni fuqhom,
b'rispett sħiħ lejn l-istruttura u l-manifattura
oriġinali tagħhom. Il-faċċata ta' dawn il-bibien
ġiet imsebbħa bi gwarniċi u panewijiet talinjam, biex issa jakkumpanjaw kif jixraq lillbieb ewlieni u eleganti tal-knisja parrokkjali.
Ġew mibdula l-pernijiet li fuqhom jaħdmu
l-bibien filwaqt li nżammu ċ-ċappetti u l-firrolli
oriġinali li ġew rinnovati. Sar ukoll xogħol ta'
manutenzjoni u żebgħa fuq il-gwarniċi talġebel ta' madwar il-bibien mis-Sur Carmelo
chiavone. Inbidel ukoll xi rħam fl-art fuq
· ewwa tal-bibien qrib il-pernijiet li huma
allokati taħt il-livell tal-art. Ngħidu grazzi wkoll
lil S.Spagnol Construction Ltd. li gratwitament
taw is-servizz tagħhom għall-qlugħ u t-tqegħid
lura f'posthom tal-bibien laterali.

