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Edhe unë po të them:
Ti je Pjetër-Shkëmb
dhe mbi këtë shkëmb
unë do ta ndërtoj Kishë time
dhe dyert e ferrit s’do të
ngadhënjejnë kundër saj!
(Mt 16,18)
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PAPA FRAÇESKU NË CASSANO ALLO JONIO

Papa FRANÇESKU me dt. 21 qershor 2014, e shtunë, bëri vizitën
baritore në Cassano Allo Ionio në Kalabri (Itali) dhe gjatë Meshës së
Shenjtë që kremtoi në Sheshin e Zonës ish Insud (Sibari) pati
homelinë që ju paraqesim në vijim:
Në festën e Korpit të Krishtit kremtojmë Jezusin «bukë të gjallë që
zbriti prej qiellit» (Gjn 6,51), ushqim për urinë tonë për jetën e pasosur,
forcë për ecjen tonë. Falënderoj Zotin që sot më dhuron të kremtoj
Korpin e Krishtit me ju, vëllezër e motra të kësaj Kishe që është në
Cassano Allo Jonio.
Kjo e sotmja është festa në të cilën Kisha lëvdon Zotin për dhuratën e
Eukaristisë. Ndërsa të Enjten e Shenjtë përkujtojmë themelimin e saj në
Darkën e Fundit, sot mbizotërojnë falënderimi dhe adhurimi. E në të
vërtetë është traditë që këtë ditë të bëhet procesioni me të
Shenjtërueshmin Sakrament. Të adhurojmë Jezusin Eukaristi dhe të
ecim bashkë me Të. Këto janë dy aspektet e pandashme të festës së
sotme, dy aspekte që i japin karakterin dallues gjithë jetës së popullit të
krishterë: një popull që adhuron Hyjin dhe një popull që ecën: që nuk rri i
ndalur, ecën!

Para së gjithash ne jemi një popull që adhuron Hyjin. Ne adhurojmë
Hyjin që është dashuri, që në Jezu Krishtin ka dhuruar vetveten për ne,
është flijuar në kryq për të shpërblyer mëkatet tona dhe me fuqinë e kësaj
dashurie është ringjallur prej vdekjes e jeton në Kishën e vet. Ne nuk
kemi tjetër Hyj përveç këtij!
Kur adhurimin e Zotit e zëvendëson adhurimi i parasë, i hapet udhë
mëkatit, interesit personal dhe mujsharisë; kur njeriu nuk adhuron
Hyjin, Zotin, bëhet adhurues i së keqes, siç janë ata të cilët jetojnë me
keqbërje dhe dhunë. Toka juaj, kaq e bukur, njeh shenjat dhe pasojat e
këtij mëkati. 'Ndrangheta është kjo: adhurim mi së keqes dhe përbuzje e
së mirës së përbashkët. Kjo e keqe duhet luftuar, duhet larguar! I duhet
thënë jo! Kisha, që e di se është shumë e angazhuar në edukimin e
ndërgjegjeve, duhet të shpenzohet gjithnjë e më shumë që e mira të
mund të mbizotërojë. Na e kërkojnë këtë fëmijët tanë, na e kërkojnë të
rinjtë tanë që kanë nevojë për shpresë. Që të mund t'u përgjigjemi këtyre
kërkesave, feja mund të na ndihmojë. Ata që në jetën e tyre ndjekin këtë
rrugë të së keqes, siç janë mafiozët, nuk janë në bashkim me Hyjin: janë
të mallkuar! Sot e dëshmojmë me vështrimin e drejtuar nga Korpi i
Krishtit, nga Sakramenti i altarit. Dhe për këtë fe, ne heqim dorë nga
Vijon në fq. 2

“VIZITA E PAPË FRANÇESKUT NË SHQIPËRI”
“Dua të shpall që, duke pranuar ftesën e Ipeshkvijve e të Autoriteteve
Shtetërore Shqiptare mendoj të shkoj në Tiranë 21 shtatorin e ardhshëm.

2

Fjala e Paqes

Nr. 4 (117) Viti XVI
SHKODËR 2014

PAPA FRAÇESKU NË CASSANO ALLO JONIO
Vijim i fq. 1

djalli dhe nga të
gjitha joshjet e tij;
heqim dorë prej
idhujve të parasë, të
kotësisë, të
krenarisë, të
pushtetit, të
dhunës. Ne të
krishterët nuk
duam të adhurojmë
asgjë dhe askënd në
këtë botë përveç
Jezu Krishtit, që
është i pranishëm
në Eukaristinë e
shenjtë. Ndoshta jo
gjithmonë e
kuptojmë deri në
fund se çfarë do të
thotë kjo, se çfarë
rrjedhojash ka, ose do të duhej të kishte ky dëshmim i yni i fesë.
Kjo fe e jona në praninë reale të Jezu Krishtit, Hyj i vërtetë dhe Njeri i
vërtetë, në bukën dhe në verën e shuguruar, është e njëmendtë nëse ne
angazhohemi të ecim pas Tij dhe me Të. Të adhurojmë e të ecim: një
popull që adhuron është një popull që ecën! Të ecim me Të dhe pas Tij,
duke u munduar të vëmë në jetë urdhërimin e tij, atë që u ka dhënë
nxënësve të vet pikërisht në Darkën e Fundit: «Sikurse unë ju desha ju,
duajeni edhe ju njëri-tjetrin» (Gjn 13,34). Populli që adhuron Hyjin në
Eukaristi është populli që ecën në dashuri. Të adhurojmë Hyjin në
Eukaristi, të ecim me Hyjin në dashurinë vëllazërore.
Sot, si Ipeshkëv i Romës, jam këtu për t'ju përforcuar jo vetëm në fe
por edhe në dashuri, për t'ju shoqëruar dhe nxitur në ecjen tuaj me
Jezusin Dashuri. Dua t'u shpreh përkrahjen time Ipeshkvit, presbiterve
dhe diakonëve të kësaj Kishe, si dhe të Eparkisë së Lungros, e pasur me
traditën e vet greko-bizantine. Por ua shpreh të gjithëve, të gjithë
Barinjve dhe besimtarëve të Kishës në Kalabri, e angazhuar guximshëm
në ungjillëzim dhe në favorizimin e stileve të jetës e nismave që vënë në
qendër nevojat e të varfërve dhe të të fundëve të shoqërisë. Dhe ua
shpreh edhe Autoriteteve civile që përpiqen të jetojnë angazhimin
politik e administrativ për atë që është shërbimi ndaj të mirës së
përbashkët.
Ju nxis të gjithëve ju të dëshmoni solidaritet konkret ndaj vëllezërve,

sidomos ndaj atyre që
kanë më shumë nevojë
për drejtësi, për
shpresë, për ëmbëlsi.
Ëmbëlsia e Jezusit,
ëmbëlsia eukaristike:
ajo dashuri aq
delikate, aq
vëllazërore, aq e
pastër. Faleminderit
Hyjit ka shumë shenja
shprese në familjet
tuaja, në famullitë, në
shoqatat, në lëvizjet
kishtare. Zoti Jezus
nuk resht së nxituri
gjeste dashurie në
popullin e vet në ecje!
Një shenjë konkrete
shprese është Projekti
Polikor, për të rinjtë që duan t'i hyjnë lojës dhe të krijojnë mundësi pune
për vete dhe për të tjerët. Ju, të dashur të rinj, mos lejoni t'jua vjedhin
shpresën! E kam thënë shumë herë dhe po e përsëris edhe një herë: mos
lejoni t'jua vjedhin shpresën! Duke adhuruar Jezusin në zemrat tuaja dhe
duke mbetur të bashkuar me Të do të dini t'i kundërviheni së keqes,
padrejtësive, dhunës me forcën e së mirës, të së vërtetës dhe të së
bukurës.
Të dashur vëllezër e motra, Eukaristia na ka mbledhur së bashku.
Korpi i Krishtit na bën një gjë të vetme, një familje të vetme, Popullin e
Hyjit të mbledhur përreth Jezusit, Bukës së jetës. Atë që u thashë të
rinjve ua them të gjithëve: nëse do të adhuroni Krishtin dhe do të ecni pas
Tij e me Të, Kisha juaj dioqezane dhe famullitë tuaja do të rriten në fe e
në dashuri, në gëzimin e ungjillëzimit. Do të jeni një Kishë në të cilën
etërit, nënat, meshtarët, rregulltarët, katekistët, fëmijët, të moshuarit, të
rinjtë ecin pranë njëri-tjetrit, përkrahin njëri-tjetrin, ndihmojnë njëritjetrin, e duan njëri-tjetrin si vëllezër, veçanërisht në momentet e
vështirësisë.
Maria, Nëna jonë, Grua eukaristike, që ju e nderoni në Shenjtëroret e
shumta, veçanërisht në atë të Kastrovilarit, ju prin në këtë shtegtim të
fesë. Ajo ju ndihmoftë, ju ndihmoftë gjithmonë që të mbeteni të
bashkuar, që, edhe nëpërmjet dëshmisë suaj, Zoti të mund të vazhdojë t'i
japë jetën botës. Ashtu qoftë.

“VIZITA E PAPË FRANÇESKUT NË SHQIPËRI”
Të dashur Meshtarë, Rregulltarë dhe Rregulltare,
Të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin,
Sot, në ditën e të Kremtes së Zemres së Krishtit, pas shpalljes së
bëre nga vetë Papa Françesku, të dielën, më 15 qershor 2014, dhe pas
komunikatit për shtyp që bëri Nunci Apostolik, ne Ipeshkvijtë e Kishës
Katolike në Shqipëri kemi kënaqësinë t'ju shpallim edhe ne se
Shenjtëria e Tij, Papa Françesku ka pranuar ftesën që i kemi drejtuar ne
si Konferencë Ipeshkvore, si edhe Autoritetet e Shtetit Shqiptar, dhe ka
vendosur të bëjë një vizitë të shkurtër në Shqipëri, ditën e diel, me dt. 21
shtator 2014.
Ja fjalët e Papa Françeskut gjatë lutjes së “Angelus”: “Dua të shpall
që, duke pranuar ftesën e Ipeshkvijve e të Autoriteteve Shtetërore
Shqiptare mendoj të shkoj në Tiranë më 21 shtatorin e ardhshëm.
Me këtë udhëtim të shkurtër dëshiroj të përforcoj në fe Kishën në
Shqipëri e të dëshmoj inkurajimin tim dhe dashurinë ndaj një Vendi që
ka vuajtur për një kohë të gjatë, si pasojë e ideologjive të së kaluarës”.
Të dashur, është një dhuratë e madhe dhe e papritur! Ky udhëtim i
Papa Françeskut vjen 21 vite pas vizitës historike dhe të paharrueshme
që bëri Papa Shën Gjon Pali II.

Ju nxisim që ta presim Papa Françeskun me lutje, duke qenë gati
për të hapur mendjen dhe zemrën tonë, sepse Ai është BARIU YNË, i
cili do të vijë për të na vizituar dhe për të na përforcuar në fe. Ne jemi të
sigurt se me fjalën dhe me shembullin e Tij, Ai do të na përçojë të
gjithëve dashurinë e Tij, entuziazmin e Tij dhe zellin e Tij për mbretërinë
qiellore dhe do ta ripërtërijë shpresën tonë për një të ardhmen më të mirë.
Ne do ta presim me gëzim dhe në lutje ardhjen e Papës, duke u
angazhuar shpirtërisht, ashtu si Shën Gjon Pagëzuesi u thoshte
Hebrenjve: “Përgatitni udhën e Zotit; rrafshoni shtigjet e tija! Çdo
luginë le të mbushet, çdo mal e kodër le të ulet; udhët e shtrembra le të
bëhen të drejta e ato gropa-gropa le të bëhen të rrafsha. E çdo njeri do ta
shohë shëlbimin e Hyjit” (Lk 3, 4-6).
Të dashur, duke ju falënderuar të gjithë dhe ata që do të angazhohen
për ardhjen e Papa Françeskut, lusim Zotin për Të dhe i kërkojmë edhe
që të bekojë punën tonë përgatitore.
† Angelo Massafra OFM
Arqipeshkëv Metropolit i Shkodër-Pult
President i Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë
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AKOLITI GIUSEPPE BARBATI SHUGUROHET DIAKON
Me 1 Qershor, unë Akolit Giuseppe
Barbati, jam shuguruar diakon nëpërmjet
shtrirjes së duarve të Imzot Angelo Massafra.
Ka qenë një ditë shumë e rëndësishme për
mua, sepse Zoti më ka berë ministër të Tij për
të shërbyer në këtë dioqeze në Shqipëri.
Emocioni ka qene shumë më i madh duke
menduar se unë, arbëresh nga Kalabria, pas
600 vitesh që është themeluar fshati im në
Itali nga disa familje shumë të afërta të Gjergj
Kastriotit, shugurohem në Shqipëri tek toka e
paraardhësve të mi. Mesha është hapur me
këngën klasike në latinisht “Veni Creator
Spiritus”. Klerikët bashkë me të gjithë
besimtarët kërkojnë Shpirtin e Shenjtë për të
na plotësuar me dhuratat e tij e për të na
paraqitur me një shpirt gati për Zotin. Gjatë
Meshës, Arqipeshkvi, pas
shpalljes së
Ungjllit, ka theksuar të gjitha detyrat që i
perkasin diakonit. Bukuria e kësaj liturgjie të
fjalës ka qenë lidhja mes përmbajtjes së
Ungjillit dhe detyrave të diakonit. Atë ditë
ndjeva një gëzim të madh, sikurse Jezusi të
kishte qenë pranë meje në çdo kohë dhe në të
gjitha provat, dhe Ai duke u ngjitur në qiell më
thoshte: “Tani je gati. Shko dhe mësoju të
gjithë njerëzve ato që Unë të kam mësuar dhe
shenjtëro atë popull ku Unë të dërgova”. Këto
janë fjalët më të bukura që mund të dëgjohen
gjatë një shugurimi. Jezusi na lë, sepse e ka kryer punën e Tij, atëherë kur e
sheh se shpirti ynë është i gatshëm. Duket se Zoti largohet prej nesh, por në
fakt, duke e menduar se Ai shkon në amshim, e ndjejmë edhe më fort
praninë e Tij. Shenjtërimi i Tij vazhdon jo vetëm te shugurimi, por çdo herë
që ne e kërkojmë sinqerisht. Për këtë arsye, diakoni është shërbëtori i Hyjit
një shkallë më i vogël se meshtari. Është detyra e diakonit të bëjë
pagëzimet, martesat, t`u çojë kungimin atyre qe po vdesin, t`u lexojë
Shkrimin e Shenjtë besimtarëve, të udhëheqë lutjen e besimtarëve, të
administrojë sakramentorët
dhe të zyrtarizojë varrimet.
Përveç urdhërit të
diakonatit, kandidati
angazhohet pergjithmonë
me Kishën
nëpërmjet
vlerës dhe ligjit të beqarisë.
Beqaria nuk është një ligj që
i imponohet njeriut nga
jashtë dhe e varfëron nga
aspekti afektiv siç e sheh
kultura bashkëkohore, edhe
pse kjo formë gjykimi nuk
percepton hirin e thirrjes
nga ana e Zotit. Me thirrjen,
Zoti vendos në shpirtin tonë
një hir që zemra jonë e
kërkon qysh në fillim për të
gjetur perngjasimin me
zemrën e Krishtit. Në këtë
mënyrë i shuguruari do të
ketë një shpirt të pandashëm
prej të cilit rjedh ngjashmëria me dashurinë e Krishtit e cila ka një
dialektikë të ndryshme. Me fjalë të tjera, dashuria për shpirtrat është e
pakushtëzuar. kjo detyrë dhe ky qëllim kërkon edhe një aspekt pratik të
karakterizuar nga një përkushtim i lirë dhe i pakushtëzuar. Me këtë
kuptojmë se përkushtimi i të shuguruarit eshte formuar plotësisht sepse
është i vendosur për një qëllim:
Paraqitjen e Hyjit jo vetëm tek ne, por tek të gjithë njerëzit tek të cilët
Hyji na dërgon. Mbaj në mend nje shprehje të Shën Domenikut: “Flisni
shumë mbi vlerën e beqarisë sepse jo vetëm rifreskoni thirrjen tuaj, por
edhe i jepni tjetrit njohjen e kësaj dhurate të Zotit, që kështu tjetri të mund ta

ketë pak perceptimin e veprës së Zotit. Efekti i
dytë i beqarisë është anëtarësia kishtare. Siç
na e ka shpjeguar shumë mirë Arqipeshkvi
ynë gjatë homelisë, ne nuk i perkasim më
vetvetes duke theksuar se një i shuguruar
bëhet anëtar i nje familjeje që quhet Presbiteri
Dioqezan. Të shuguruarit janë një familje që
ka jetuar në shekuj qysh prej formimit të
komunitetit të parë të krishter.
Liturgja ka pasur disa pjesë të tjera shumë
kuptimplote: Premtimi i Bindjes; Litanitë e
Shenjtërve, Shtrirja e duarve dhe lutja
shuguruese, Veshja me rrobat diakonale dhe
dorëzimi i librit te Ungjijve. Koncepti i
mospërkatësisë së plotë të vetvetes gjen
shprehje në premtimin e bindjes që i
shuguruari i bën Ipeshkvit të tij dhe gjithë
pasardhësve të këtij të fundit. Kisha është e
themeluar mbi bindjen ashtu si edhe Jezu
Krishti ka qenë i bindur në misionin e Tij.
Etërit e Shpirtrave thonë: Kush bindet nuk
gabon kurrë edhe pse mund të ketë një
mendim të ndryshëm nga objekti i bindjes. Në
të vërtetë, bindja i jep një të shuguruari
mundësinë e pjekurisë sepse e pasuron me
aspekte te ndryshme të realitetit shpirtëror ose
baritor. Bindja është në vetvete pranimi i anës
tjetër të medaljes. Kur një kandidat bindet
vazhdimisht, e kupton më shpejt qëllimin dhe
arsyet e Arqipeshkvit duke rritur kështu harmoninë në familjen
meshtarake. Më pas, liturgja ka vijuar me Litanitë e Shenjtërve. Ai moment
ishte shumë prekës për mua, sepse po mendoja një shprehje të Kuratit të
Arsisit, Shen Jean-Marie Viannej: “... Unë shtrihem në asgjënë time, dhe
ngrihem minister i Krishtit”. Litanitë i kam përjetuar si një vdekje e jetës
laike dhe si një lindje në jetën si i shuguruar sepse urdhri i shenjtë ka një
dallim thelbësor me pagëzimin. Duke qëndruar permbys në tokë dhe duke
dëgjuar ndërmjetësimin e Shenjtërve, m`u kujtuan frytet e mësimeve të
secilit prej tyre. Më pas, Kur
iu afrova Arqipeshkvit për
shtrirjen e duarve dhe lutjen
e shugurimit, mbeta duke
dëgjuar fjalët e Monsinjorit
kur tha: “Derdhe mbi të
dhuratën e Shpirtit të
Shenjtë…” dhe thashë me
vete: “Zoti më ka vulosur
përgjithmonë”. Kur kam
veshur petkat e bardha
(stolë dhe dalmatikë)
jehonte në latinisht një
psalm që më ka përcjellur
gjatë gjithë formimit: “Non
nobis Domine, sed nomini
tuo da gloriam” që do të
thotë “Jo neve o Zot, por
emrit Tënd jepi lavdi”. Ne
jemi vetëm mjetet e Hyjit
dhe Ai duhet të lavdërohet e
jo ne. Në fund, mesha ka
vazhduar si zakonisht, ku për herë të parë kam shërbyer në Elter dhe kam
kryer çdo detyrë. Falenderoj Zotin për dhuratën e thirrjes, për formimin që
më ka dhënë gjatë këtyre viteve, për Arqipeshkvin Imzot Dominique Rey
nga Dioqesa e Frèjus-Toulon në Francë, për Arqipeshkvin tonë që më ka
shuguruar Imzot Angelo Massafra, dhe të gjithë edukatorët, sidomos
rektorin tim, Atë Daniel Cima për shembullin e zellshëm të meshtarisë.Në
fund, dua të falenderoj familjen time për shembullin e krishtere dhe për
mbështetjen në të gjitha nevojat shpirtërore dhe materiale.
Don Giuseppe Barbati

4

Fjala e Paqes

Nr. 4 (117) Viti XVI
SHKODËR 2014

PUNOJMË PËR JETËN – JO DHUNËS
Nga 22 qershori deri më 1 korrik është zhvilluar Marshimi për Paqen
kundër Gjakmarrjes, i organizuar nga Operacioni Colomba – Korpusi i
Jo-dhunës i Paqes i Bashkësisë Papa Gjoni XXIII. Operacioni Colomba,
që është i pranishëm në zonën e Shkodrës dhe atë të Tropojës nga viti 2010,
që atëherë mbështet popullin shqiptar, dhe në veçanti familjet e përfshira
në konflikte të hakmarrjes familjare, për të propozuar një alternativë
kundër urrejtjes dhe dhunës: faljen dhe pajtimin. Mjetet që përdor
Operacioni Colomba janë jodhuna, bashkëndarja me familjet viktima të
këtyre konflikteve, dëgjimi,
sensibilizimi i gjithë shoqërisë
civile. Këtyre mjeteve u është
referuar edhe ky Marshim për
Paqen.
Marshimi ka prekur
lokalitetet që vijojnë: Bajram
Curr, Fushë Arrëz, Pukë, Laç Vau
Dejës, Shkodër, Kallmet, Lezhë,
Laç – Kisha Shna Ndout,
Mamurras, Fushë-Krujë e
Tiranë. Rreth 130 km janë
përshkuar në këmbë nga
vullnetarët e Operacionit
Colomba dhe, në disa etapa, nga
shtetas shqiptarë, me një
pjesëmarrje të tërësishme prej
200 personash.
Në çdo qendër marshimi
është ndalur dhe është pritur nga
autoritetet lokale politike e fetare, si katolike ashtu edhe myslimane. Këto
autoritete janë bërë pjesëmarrëse të marshimit, duke marrë flamurin dhe
bluzën me fjalën që drejton angazhimin tonë “Pajtimi”. Gjithashtu, si ftesë
për ta vazhduar këtë ecje të rëndësishme, autoriteteve lokale u është
dorëzuar një kopje e ligjit nr. 9389 të datës 4 maj 2005, për krijimin dhe
funksionimin e Këshillit të koordinimit për luftën kundër “gjakmarrjes”,
me qëllimin që t'u kërkohet atyre
një angazhim më i madh për
realizimin e tij. Zemra e
marshimit kanë qenë
veprimtaritë e sensibilizimit të
drejtuara të gjitha bashkësive
lokale ku ai ka kaluar. Mes tyre,
themelore ka qenë ndërhyrja e
Atë Gianfranco Testa, misionar i
Zojës Ngushëllimtare, që ka
folur çdo ditë për faljen si
dhuratë për vetveten, e vetmja
rrugë e shërimit prej urrejtjes
dhe e shndërrimit të së ardhmes
sonë, hapi i parë i mundshëm
drejt pajtimit me armikun tonë.
Duke e shoqëruar atë, disa
vullnetarë të Operacionit
Colomba kanë treguar histori
burrash e grash të guximshëm, që në konflikte të tjera, sikurse ai
kolumbian, sirian, palestinezo-izraelian, kanë zgjedhur t'i përgjigjen
urrejtjes dhe dhunës që pësojnë me anë të jodhunës. Dhuratë e çmueshme
kanë qenë dëshmitë e dom Lush Gjergjit dhe e një zonje shqiptare që ka
zgjedhur pajtimin për familjen e vet.
Çdo personi të takuar i është propozuar të nënshkruajë thirrjen kundër
dhunës, e cila ka qëllimin ta pajisë vendin me një sistem juridik të
përshtatshëm për të mbështetur një proces të kapërcimit të kësaj dukurie;
ta bëjë të sigurt ndëshkimin për fajtorët në krime të lidhura me
gjakmarrjen; të nxisë një kulturë të Paqes dhe të respektimit të të Drejtave
Njerëzore, para së gjithash të së drejtës për Jetë. Si përgjigje, janë
mbledhur 2700 firma, që u shtohen 5993 të tjerave të mbledhura nga
vullnetarët e Operacionit Colomba gjatë verës së vitit 2013 gjatë Fushatës
“5000 Firma për Jetën”.
Marshimi për popullin shqiptar, dëgjimi i dhimbjes së shkaktuar nga
dhuna dhe shndërrimi i saj pozitivisht e kanë bërë të qartë dëshirën për

ndryshim të personave të takuar gjatë ecjes. Me siguri nuk kanë munguar
vështrimet e mbyllura dhe dyshuese, por sidomos na kanë dalë përpara sy
mikpritës e të gëzueshëm, që ndizeshin me shpresë para dëshirës sonë për
ndryshim dhe për paqe për këtë popull dhe për angazhim për ta realizuar
atë. Disa takime kanë qenë veçanërisht emocionues: dialogu i një grupi të
rinjsh dhe i famullitarit të tyre me Atë Testa-n mbi atë se si të ndërtohen
konkretisht alternativa të pajtimit; përkrahja që na kërkoi kryetari i njërës
komunë të përshkuar nga Marshimi i Paqes për të sensibilizuar bashkësinë
e tij; mikpritja spektakolare në
disa qyteza, me muzikë, valle e
poezi; dialogu me autoritetet e
ndryshme fetare dhe mirënjohja
e tyre. Takimet e shumta,
sidomos ato më informale me
popullsinë shqiptare, duan të
bëhen pikënisje për ndryshimin e
mendësisë së gjakmarrjes, në
mënyrë që Pajtimi të bëhet
horizonti i ri drejt të cilit e gjithë
shoqëria të mund të vështrojë në
mbështetjen e ndërsjellë.
Në vijim një sintezë e fjalimit
të Imzot Angelo Massafra, kur na
pranoi në Katedralen Shkodër, i
cili bëri këtë thirrje për jetën:
“Mirë se erdhët në Shkodër, në
katedrale. Falënderoj
organizatorët: Operacionin
Colomba të Gjonit XXIII dhe të gjithë ju pjesëmarrë. Kjo është etapa e
tretë e matshimit tuaj. Po ashtu falëderoj Famullitarin për mikpritjen.
Rëndësia e marshimit: sensibilizimi i të gjithëve, i opinionit publik,
qytetarëve dhe shtetit për vlerën e jetës, kundër çdo dhune, kundër
vrasjeve dhe gjakmarrjeve. Ky marshim koinçidon me dy ngjarje të
mëdha: dje Shqipëria mori Statusin e Vendit Kandidat për në Europë dhe
kjo është një sfidë...
Gjithashtu lajmi se Papa
Françesku do të vijë në Shqipëri
më 21 shtator 2014: janë dy raste
të mëdha: do të doja që t'i jepnim
Papës këtë dhuratë të madhe: të
jemi një popull në ecjen për
Pajtim dhe lajmin se disa familje
në këtë kohë janë pajtuar…
Tani po lexoj një pjesë të
Biblës nga Zanafilla: Kaini dhe
Abeli.
“mos e prekni Kainin”:
d.m.th.: mos vritni…urdhri i
pestë…
“Sy për sy dhe dhëmb për
dhëmb”: pjesë e Besëlidhjes së
vjetër; Shteti e ka hequr dënimin
me vdekje (shenjë e madhe
qytetërimi) dhe pastaj, faktikisht, dukuria e vrasjes dhe e gjakmarrjes
vazhdon, dhe këtë gjë e bën individi! Urdhri i pestë: Mos vra!
Atëherë: t'i formojmë dhe t'i edukojmë ndërgjegjet tona për të mos bërë
të keqen dhe për të bërë të mirën; të formojmë në vlerën e jetës; Drejtësia i
takon Organeve të Shetit dhe duhet të kërkojmë më shumë drejtësi pa
korrupsion dhe të kërkojmë ndëshkime të përshtatshme; njeriu nuk mund
të dënojë me vdekje askënd.Të vrasësh një njeri tjetër është barbarizëm.
Ky marshim duhet të nxisë për reflektim mbi vlerën e jetës, për ta dashur
jetën e për ta respektuar tjetrin, dhe nëse ndodh një vrasje, duhet të jetë
Shteti ai që bën drejtësi, jo individi. Jezusi ka thënë: ju qe thënë: sy për sy...
por unë po ju them, duajini edhe armiqtë tuaj!
Po përfundojmë duke kujtuar të Lumen Nënë Terezën: “Jeta është një
dhuratë, jetoje, është një sfidë, përballoje!”. Vazhdim të mbarë të
udhëtimit dhe Hyji ju bekoftë të gjithëve ju si dhe ata që do të takoni në
ecjen tuaj”.
Shoqata: La Colomba – Gjon XXIII
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SEMINARISTËT NË RAZËM

Tradita përbën në vetvete një dimension tejet të rëndësishëm në
historinë e Kishës dhe është një nga shtyllat në të cilat ajo vazhdon që të
mbështetet dhe të bazohet në veprimtarinë e saj baritore e jo vetëm edhe
sot e kësaj dite. Mali që në kohët e hershme, duke nisur qe nga tradita
biblike e më vonë, është parë vazhdimisht si vendi i takimit me Zotin,
vendi i ripërtëritjes shpirtërore dhe fizike.
Bazuar në këto dy elemente shumë të rëndësishme dhe kuptimplotë
Shkëlqesia e tij Angelo Massafra Arqipeshkev Metropolit i Shkodër –
Pult dhe njëkohësisht President i Konferences Ipeshkvore të Shqipërisë
vazhdoi traditën shumë vjeçare në dioqezën tonë, duke qendruar në
Razëm së bashku me të gjithë Seminaristet e dioqezës së tij për disa ditë.
Ishin pikërisht ditët nga 2-5 Korrik, ku të gjithë ne si seminaristë që jemi
duke u përgatitur për të qenë meshtarë, patëm kënaqësinë dhe hirin që të
kalonim këtë përvojë ashtu si vitet e tjera pranë Bariut të dioqezës sonë.
Kjo përvojë këtë vit ka qenë shumë e veçantë në të gjitha aspektet. Së
bashku me ne këtë vit ishin edhe një grup djemsh nga Bashkësia
Thirrore, të cilët janë duke bërë një shqyrtim për të zbuluar atë çka i
pëlqen Zotit të korrave për jetën e tyre. Shumë të veçantë këtë përvojë e
të paharrueshme e bëri edhe mënyra se si Arqipeshkvi i kishte
programuar këto ditë, ku pati një ndërthurje të bukur mes momenteve të
lutjes, atyre formative dhe momenteve të pushimit. Menjëherë pas
mbërritjes në Razëm, ajri i pastër, freskia e lartësisë së malit dhe aroma e
pemëve të shumëllojshme të jepnin mundësinë që të sodisje se sa bukur

e kishte stolisur Zoti këtë vend duke mos lejuar qe t’i mungonte asgjë.
Momenti i lutjes ishe pikënisja e çdo dite për ne, i cili konkretizohej me
lutjen e liturgjisë së orëve dhe celebrimin e meshës nga ana e
Arqipeshkvit. Bukurinë dhe përshpirtërinë këtyre momenteve ia shtonin
edhe personat laik të cilët asnjëherë nuk mungonin në të tilla çaste. Ishte
me të vërtet mbresëlënëse të shikoje fenë e këtyre personave, që edhe
pse kishin ardhur me pushime nuk lejonin t’u ikte asnjë moment pa u
takuar me Zotin qoftë në sakramentin e Rrëfimit apo edhe në Eukaristi.
Një tjetër aspekt shumë i rëndësishëm që duhet nënvizuar e që ishte
pjesë e kësaj pervoje ishte edhe takimi i përditshëm që seminaristet e
seminarit të lartë patën me Arqipeshkvin. Ishin takime tepër interesante
dhe patën një karakter psikologjik dhe formativ .
Imzot Massafra duke u nisur edhe nga përvoja e tij si meshtar e
Ipeshkëv, por edhe duke u bazuar në literaturën përkatëse na foli e
shpjegoi mbi ekzistencë e shumëllojshmërisë se karaktereve njerëzore,
duke na demonstruar karakteristikat tipike të tyre, në mënyrën e të
sjellurit, të folurit dhe për mënyrat se si ato krijonin marrëdhënie me të
tjerët. Kjo ishte diçka tepër e rëndësishme dhe shumë e nevojshme për
ne, qoftë në aspektin e formimit personal, por edhe në atë baritor pasi
përvoja jonë në famulli e bën të pashmangshme ballafaqimin me
persona të karaktereve, mentaliteteve dhe formimeve të ndryshme. Kjo

e takimeve të formimit ishte një përvojë sa e vlefshme aq edhe
ipresionuese pasi duke pasur parasysh elementet karakteristike
karakteriale të vetes sonë apo edhe të personave që na rrethojnë kishim
mundësinë që të vinim në dukje disa nga sjelljet tipike te personit
tonë njerëzor. Momentet e pasdites dhe mbrëmjes ishin një pjesë
po aq e veçantë e kësaj përvoje, pasi na jepnin mundësinë që të
bashkëndanim në mënyrë vëllazërore atë çka kishim kaluar jo
vetëm gjatë ditës por edhe gjatë gjithë vitit shkollor në tërësi.
Ndërsa Imzot Massafra bënte takimet me seminaristët, Dom
Charbeli, përveç angazhimit si kuzhinier, ka bërë takime
formuese me djemtë të Bashkësisë Thirrore.
Takimi personal me Imzot Massafren për të bërë verifikimin
e vitit shkollor në seminar që secili seminarist kishte mundësi të
bënte ishte një moment tepër domethënës për çdonjërin nga ne,
pasi përveç të tjerash tregonte afërsinë e kujdesin atërorë të
Ipeshkvit me ne, si edhe mundësinë për të bashkëndare përvojën
e një viti me të gjitha uljet dhe ngritjet e tij.
Sigurisht që dëshira për të vazhduar qëndrimin në atë vend
aq të bukur ishte e madhe por angazhimet e secilit prej nesh na
thërrisnin që të largoheshim. Kështu që me ndjenja të thella
falënderimi ndaj Zotit dhe me shumë hire të dhuruar nga Ai
morëm rrugën e kthimit me sigurinë që vetëm Ai është forca e
shpresa e secilit njeri.
Mark Pashkja
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FALEMINDERIT, ATË LELLO!
Në katedralen e
Shkodrës, në Meshën e
datës 31 korrik 2014, të
pranishmit e shumtë
falënderuan Zotin për tre
meshtarë Jezuitë: Shën
Injacin e Lojolës
(themeluesin e Urdhrit të
Etërve Jezuitë), Atë
Luciano Fozzer-in (vdekur
pak ditë më përpara) dhe
për Atë Lello Lanzilli-n, i
cili tashmë, pas shumë
vitesh në Shqipëri, do ta
vazhdojë shërbimin e vet
meshtarak në Itali.
Të falënderosh,
domethënë të jesh
mirënjohës, do të thotë të
njohësh dhe të kujtosh të
mirën që të tjerë, Zoti dhe
njerëz, të kanë bërë, na kanë
bërë të gjithëve ne. Pikërisht ky është qëndrimi dhe emocioni që kemi
dhe provojmë me këtë rast.
Atë Lello, në fund të Meshës, na falënderoi duke u shprehur se të
gjithë ne e kemi ndihmuar të rritet si njeri dhe si meshtar dhe se gjatë
këtyre viteve ka qenë dëshmitar i shumë mrekullive që Hyji ka bërë në
mesin tonë.
Edhe ne mund të themi të njëjtën gjë për ty, i dashur Atë Lello: edhe
ti na ke ndihmuar që të rritemi si burra e gra; edhe ne, kemi qenë
dëshmitarë të shumë mrekullive që Hyji ka bërë në mesin tonë edhe
nëpërmjet teje, në të gjithë detyrat që Ai, përmes Eprorëve, të ka
ngarkuar të bësh gjatë gjithë këtyre viteve shërbimi meshtarak në Tiranë
dhe në Shkodër.
Gjatë viteve si Atë Shpirtëror i Seminarit, duke lexuar mirë nevojat
e realitetit ku jetoje, je vënë në shërbim jo vetëm të seminaristëve, por të
shumtë kanë qenë personat, burra e gra, të çdo moshe dhe vendi, që kanë
ardhur te ti për të të besuar atë që kishin më të çmuar në atë moment:
dhimbjet, dilemat, lotët, gëzimet, përparimet, zgjedhjet... duke gjetur te
ti gatishmëri, dëgjim pa gjykim, mbështetje dhe duke u larguar me një
shpresë e me një prani më shumë në zemër.
Studentët e tu të shumtë, meshtarë dhe laikë, që kanë marrë pjesë në
kurset e Moralit dhe të Psikologjisë në Shkodër apo në kursin Përmasa
etike të zhvillimit në Tiranë, kanë mundur të gjejnë te ti gjerësinë e
këndvështrimit dhe thellësinë e mendimit, seriozitetin e mësimdhënies
dhe gjykimin e drejtë në provime.
“Projekti shpresa”, Komuniteti “Papa Gjoni XXIII” e
Komuniteti Emanuel Shqipëri, sa për të bërë disa emra, të
kanë pasur gjithnjë pranë, gjatë gjithë këtyre viteve, në
momentet e tyre të bukura dhe më pak të bukura, me një vizitë,
me një bisedë, me një meshë, me një mik më shumë. Personat
që kanë marrë pjesë në “Takimin biblik”, mbajtur pranë
seminarit ndërdioqezan, gjatë dhjetë viteve të tij (1999-2010)
kanë pasur mundësi, së bashku me ty, që, duke u vënë, në një
mënyrë krejt të thjeshtë dhe të veçantë, më në kontakt me
Fjalën e Zotit, të shohin se si Ai vepron në histori dhe, secili në
masën e vet, të përpiqet ta vërë atë në jetë.
Për korrektësinë e të folurit të gjuhës shqipe, asaj
standarte, dëshmojnë, jo vetëm të gjithë ata që kanë folur me
ty personalisht apo të kanë dëgjuar në takime e konferenca
publike, por edhe librat e shumtë në rishikimin e përkthimit të
të cilëve, me shumë durim dhe profesionalizëm, ke marrë
pjesë.
Nxënësit dhe mësuesit e gjimnazit “Atë Pjetër
Meshkalla”, edhe gjatë këtyre katër viteve të fundit, kanë
pasur mundësi të dallojnë, në çdo fjalë dhe në çdo veprim,

vizionin tënd, personal dhe
bashkësior, për njeriun dhe
për botën, domethënë atë të
edukimin tërësor të njeriut
përmes pedagogjisë
injaciane, si edhe
ëmbëlsinë, përzemërsinë,
sakrificën, përmbajtjen,
faljen, miqësinë dhe
dashurinë tënde për njeriun
dhe jetën. Jemi të sigurt,
dhe s'ka se si të jetë
ndryshe, se gjithçka që Hyji
Atë, nëpërmjet teje, ka
mbjellë në ne do të
vazhdojë të japë fryt për ta
lënë botën më të bukur seç e
kemi gjetur.
Kush ka udhëtuar me
ty nuk mund të mos e
kujtojë lutjen që bëje në çdo
fillim udhëtimi. Tani një
pjesë të kësaj lutjeje, me dy-tre pika loti në sy, po e bëjmë edhe ne për ty:
“Zoja e Rrugës së mbarë, lutu për Atë Lello-n”.
“Koha që i ke kushtuar trëndafiles sate e bën trëndafilen tënde kaq të
shtrenjtë për ty”: kjo na jep sigurinë se edhe po të donim, tashmë nuk do
të mund ta harronim më kurrë njëri-tjetrin. Prandaj, duke të
përshëndetur përzemërsisht të urojmë gjitha të mirat dhe
dëgjohemi/shihemi.
Në vijim një skedë shërbimi meshtarak të Atë Lello Lanzilli-t S.I. në
Shqipëri:
7 mars 1993: Ardhja në Shqipëri
Mars 1993 – Shtator 1995: Përgjegjës për Baritoren Universitare dhe
Përgjegjës Dioqezan Kombëtar për Baritoren Rinore (Tiranë)
Shtator 1995 – Prill 1996: Viti III i Formimit (Spanjë)
Qershor 1996 – Gusht 2005: Atë Shpirtëror dhe Profesor i Teologjisë
Morale e i Psikologjisë pranë Seminarit Ndërdioqezan Shqiptar
(Shkodër)
Shtator 2005 – Gusht 2010: Epror i Bashkësisë së Jezuitëve dhe
Profesor i Teologjisë Morale e i Psikologjisë (Shkodër),
1998- 2010: Kancelar i Arqidioqezës së Shkodrës dhe së ShkodrësPult,
Shtator 2007 – Qershor 2009 Profesor në Shkollën e Formimit SocioPolitik në Tiranë
Shtator 2010 – Korrik 2014: Drejtor i Shkollës Private “Atë Pjetër
Meshkalla”
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NDËRROI JETË ATË LUCIANO FOZZER SJ
ATË LUCIANO FOZZER SJ i
vdekur në Galarate në moshën 102
vjeçare dhe pas 82 vjetësh në Shoqëri
Funerali do të kremtohet të hënën,
më 28 korrik, në orën 10.00pranë
Kishës së Aloisianum të Galarates.
Atë Fozzer ka lindur në Trento më 1
shtator 1912 dhe ka hyrë në Shoqëri në
Goricia më 12 nëntor 1932.
Në vitin 1934 u gjend në Lonigo për
'karisimatin'. Një vit më vonë u dërgua
në Goricia dhe pastaj në Galarate për
filozofi. Në vitin 1938 në Shkodër, në
Shqipëri, për 'magjisterin' dhe në 1940
në Kieri për teologjinë. Këtu edhe u
shugurua meshtar më 15 korrik 1943.
Në vitin 1944 mori missio-n e vet të
parë në Trento si 'nënmbarështues' dhe
rrëfyes. Pastaj dy vjet si mbarështues në
Padova. Në vitin 1947 bëri vitin e tretë
të probacionit në Firence me Atë
Bianchini-n si mësues. Në vitin 1948 u
kthye edhe për një vit në Padova si
drejtor i shkollës së besimit. Këtu, më 2
shkurt 1949, bëri Kushtet e Fundit.

Në vitet mes 1949 dhe 1953 qe
mbarështues në bashkësitë e Basanos
dhe Bergamos. Në vitin 1953 filloi për
të koha e misionit në Brazil, pastaj në
Salvador di Bahia, Sao Luis, Belem e
Manaus si mbarështues, famullitar,
ekonom dhe atë shpirtëror.
Në vitin 1991, pasi Shqipëria 'u
rihap', Atë Fozzer, në moshën 79
vjeçare, këërkoi që të kthehej përsëri
atje. U dërgua në Shkodër ku qëndroi
deri në vitin 2011 duke kryer detyrat e
mbarështuesit, ekonomit, rrëfyesit.
Në vitin 2011, në moshën 99 vjeçare,
u kthye përfundimisht në Itali, në
Galarate, i angazhuar pranë Shoqatës së
shqiptarëve në Itali dhe pa e ndërprerë
asnjëherë shërbesën e tij të rrëfimeve.
I kthjellët gati deri në fund, Zoti e
thirri pranë Vetes dje më 25 korrik në
orën 22.00.
Jezuit me fe shumë të fortë, sikurse
karakteri i tij dhe me një zemërgjerësi
shumë të madhe apostolike.

KAMPI VEROR – GRUDË E RE
“Lërëni fëmijët të vijnë tek unë, sepse e tyre është mbretëria e
qiellit” – kështu ka dashur Jezusi që fëmijët të jenë pranë Tij sa herë që të
dëshirojnë. E ne pikërisht mundohemi me dobësitë dhe vështirësitë tona
të kryejmë atë çfarë vetë Hyji na tha nëpërmjet Birit të Tij.
Jemi sinçerisht të
kënaqur që edhe këtë vit Zoti
na dhuroi mundësinë e
zhvillimit të Kampit Veror për
fëmijët. Eshtë ky aktiviteti ku
fëmijët mundohen të njohin
më mirë Zotin në personin e
Famullitarit, Motrava,
Animatorëve si edhe të
bashkmoshatarëve. Aktiviteti
është zhvilluar pranë Oratorit
“Shën Vinçens de Paoli”
–pranë Famullisë- me rreth
240 fëmijë nga kopshti deri ne
klasën e VI, si dhe ndihmuan
vullnetarisht 35 animatorë,
disa me ekperiencë shumë
vjeçare e disa për herë të parë
pasi që fëmijët shprehin
dëshirën që në të ardhmen të
jenë edhe ata Animatorë.
“Një histori për ty!” kjo
ishte tema e këtij Kampi, kemi mbledhur disa histori të përshtatshme
dhe shumë domethënëse për të gjithë duke i dramatizuar në momentin e
lutjes. Jezusi është historia jonë më e bukur që i jep kuptim jetës sonë, po
ashtu edhe kampi mbetet në historinë dhe kujtesën e fëmijëve, sepse
është aktiviteti më i pëlqyer I tyrë.
Por, kush është në vazhdim “Animator” i këtyre fëmijëve? Kjo
është pyetja që na shqetëson më shumë. Shumë familje nuk kujdesen
dhe nuk dinë të edukojnë fëmijët as nga ana njerëzore e as nga ana fetare,

nuk mjaftojnë vetëm 2 javë, duhet gjithmonë. Problematika e rradhës
nuk është “kriza boëtore” por “kriza e edukimit familjar”. Mungesa e
prindërve gjatë të dielave në meshë bën që edhe fëmijët të mungojnë në
tryezen e Jezusit. Mungesa e dashurisë bën mungesën e lutjes e për fat të
keq kjo gjë po bie shumë në sy.
Të dashur prindër
edukoni fëmiët tuaj, dhuratën
më të bukur që Zoti ua dha. Me
të vërtet tek fëmijët kemi parë
fytyrën e Hyjit, kemi parë
pastërtinë e zemrave të tyre,
bukurinë e të qenurit njeri. Në
këtë kamp nuk kemi lenë pa
përmendur edhe vizitën e Atit
të Shënjtë Papa Françesku ku
një ditë të gjithë ne jemi shtrirë
për tokë duke formuar
shkronjat: “Papa Françesko”.
Po ashtu nuk kemi lënë
pa përmendur edhe festën e
madhe që Kisha Shqiptare do
të festojë me 06 Shtator 2014,
shugurimin Meshtarak të dy
D i a k o n ë v e P. A g u s t i n
Margjoni CM & P.Arjan Ndoji
CM – Vinçensian. Jemi lutur
shumë për thirrje të reja e të Shenjta. Zoti e bekoftë Kishën Shqiptare.
Falenderojmë Zotin për çdo gjë të mirë që na ka dhuruar, Atë
Giovanni Colombi CM per bujarine e tij, Motrat Bijat e Dashurisë
Hyjnore për shërbimin e tyre, Animatorët që dhuruan pakë nga jeta e
tyre, fëmijët ata që morën e ata që nuk morën pjesë në këtë kamp që Zoti
të jetë gjithmonë shoqëruesi i tyre.
Rroku-animator
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PËRURUMI I SHTËPISË SË RE TË ORIONINËVE
Më 21 qershor 2014 në Bardhaj ka pasur një ngjarje. Është përuruar
shtëpia e re e bashkësisë orionine që nga Shiroka është zhvendosur në
banesën e re të Bardhajve. Në orën 10.00 imzot Angelo Massafra drejtoi
kremtimin solemn në kishën Zoja Rruzare, pastaj u bë fotografia
tradicionale së bashku me të gjithë të
rinjtë e oratorit veror. Pas leximit të
dekretit kanonik të ngritjes së
banesës së re të orioninëve, u bë
prerja tradicionale e shiritit dhe
bekimi i mjediseve ku do të banojnë
rregulltarët e bashkësisë. Ne, si
kongregatë, kemi arritur zyrtarisht në
Shirokë më 21 qershor 1998. Pas 16
vjetësh, të njëjtën ditë, përuruam
shtëpinë e re. Për ne të Don Orionit ky
fakt pati një shije të veçantë sepse
jemi duke jetuar vitin misionar
orionin. Në dhjetor të vitit 1913 don
Orioni dërgoi misionarët e parë të
kongregatës nga Italia në Brazil, në
Mar de Espana, e pastaj në Argjentinë
dhe në të gjitha shtetet e Amerikës
Latine dhe në anë të ndryshme të
botës. Në vitin 1935 edhe në
Shqipëri, në Shkodër dhe Ranxa
Bushat. Këshilli ynë i përgjithshëm e ka shpallur gjithë vitin 2014 vit
misionar të kongregatës, në mënyrë që kujtimi i entuziazmit të këtyre
pionierëve të parë ta forcojë shpirtin misionar të çdo rregulltari sot.
Në këtë rast morën pjesë don Ivaldo Borgognoni, drejtor i qendrës
Don Orioni të Monte Mario në Roma dhe don Oreste Maiolini, sekretar
provincial, të deleguar nga ati provincial për ta zëvendësuar. I madh qe
edhe grupi i miqve të Udines, të drejtuar si gjithmonë nga don Gianni
Fuccaro që së bashku me ndërtuesin Achille Del Bianco kanë dhënë një

ndihmë konkrete në realizimin e shtëpisë, me këshilla, me punën
personale dhe me dhurimin e materialeve. Shumë e pëlqyeshme qe
prania e bashkëpunëtoreve tona laike orionine Mimma la Porta dhe
Mirella Buccomino. Pastaj shumë miq të tjerë shqiptarë dhe
përfaqësuesit e punëtorëve, që të
drejtuar nga inxh. Zef Deda kanë
punuar në shtëpi. Pas pjesës
zyrtare, të rinjtë organizuan festën:
këngë, valle, mimime dhe skeçe
kënaqën pjesëmarrësit. Koktejli
për të gjithë dhe pastaj dreka në
Fshatin e Paqes për miqtë e
përfundoi festën. Prania e don
Rolandos, i kthyer në Shqipëri pas
ndërhyrjes në zemër, e plotësoi
gëzimin e festës.
Oratori veror në Bardhaj, i
organizuar dhe i drejtuar nga don
Doriani, ka zgjatur 3 javë dhe ka
përfshirë 230 fëmijë e rreth 40 të
rinj animatorë nga 16 qershori deri
më 6 korrik. Tema “Jashtë tendës”
ka qenë një ftesë për të dalur nga
vetvetja dhe nga siguritë tona, nga
egoizmi ynë për t'u dalë përpara të
tjerëve dhe për t'u vënë në dëgjim e në shërbim. Lojrat, banset, këngët,
laboratoret, shëtitjet dhe momentet formuese i kanë angazhuar në
mënyrë të gëzueshme fëmijët dhe animatorët. Ditët e fundit na ka
vizituar dhe ka bashkëpunuar me ne një grup miqsh nga Maglie (Lecce) i
shoqëruar nga meshtarët e tyre, famullitari e zëvendësi i tij në famullinë
e Zojës së Papërlyer. Në festën përfundimtare mori pjesë edhe
arqipeshkvi ynë imzot Massafra i shoqëruar nga fra Vinçenci.
Don Rolando Reda

KAMPI VEROR NË QENDRËN “SHËN GJON PALI II”
U bë kampi Veror 2014, në Zonën"Ura e Kiri", lagjja “Kasapë” dhe
lagjja e “Dëshmorëve”.
“Dashuria është arma jonë: dashuri për të gërbulurit, për pleqtë, për
ata në prag të vdekjes, për të paralizuarit: për ata që nuk kanë asgjë dhe
që nuk duhen nga asnjeri..”
Me qëllimin për të dhuruar sado pak dashuri për fëmijët dhe të rinjtë
fillon dhe Kampi Veror 2014 i organizuar nga dom Raffaele, motrat e
Nënë Terezës dhe nga disa vullnetarë të rinj.
Në këtë kamp morën pjesë rreth 70 fëmijë të asaj zone,10 animatorë
nga Shkodra, 6 animatorë nga Italia, 3 nga motrat e Nënë Terezës dhe po
ashtu Dom Rraffaeli. Meqë të gjithë ishim gati, filluam kampin veror me
daten 14 qershor në oren 9.00. Kampi filloi me lutje, e drejtuar nga Dom
Raffaele. Tema e këtij kapmi ishte jeta e Shën Gjon Palit II. Duke qënë se
edhe kisha e kësaj zone i është kushtuar Shën Gjon Palit II. Kështu që
mbas lutjes fillimisht u njohëm me fëmijërinë, familjen, jetën ne
komunitet e deri në ditën e fundit ku flasim për çastet e fundit të jetës së
këtij Shënjti, në vitin 2005.
Duke qënë se në kamp morën pjesë fëmijë të grupmoshave të
ndryshme ata u ndanë në disa grupe. Pas një përsëritjeje që bënim mbi
temën, grupet kishin në dispozicion rreth 6 lojëra. Sigurisht lojërat e
grupeve ndryshonin në varësi të moshës së tyre. Pas përfundimit të
lojërave grupet mblidheshin për të paraqitur veprimtarinë e tyre. Më pas
të gjithë konsumonim së bashku ushqime dhe pije të përgatitura nga
motrat e Nënë Terezës. E kështu përfundonte një ditë e kampit veror.
Dita e mërkurë ishte nje ditë e veçantë për të gjithë, sepse fëmijët, të
rinjtë e kampit bashkë me animatorët, motrat dhe meshtarin udhëtuam
drejt fshatit Nënshat, për të marrë pjesë në festën e motrave të Nënshatit.
Ky udhëtim do të mbetej në kujtesën e të gjithëve shumë gjatë. Jo vetëm
falë një meshe të jashtëzakonshme, por edhe falë pritjes që na bënë. Pas

vizitës ditët vazhdonin mes shumë buzëqeshjesh, këngësh dhe një
energjie pozitive të pashtershme. Dhe ja dita e shtunë erdhi, jo vetëm
dita e shfaqjes, por edhe dita kur do të pershendeteshim me animatorët
italianë, që na dhanë një ndihmë të jashtëzakonshme në këtë kamp veror.
Në këtë shfaqje morën pjesë të gjitha grupet. Grupi i parë kishte
përgatitur këngë, vjersha dhe kërcime, grupi i dytë: këngë, poezi dhe një
dramë kushtuar jetës së Shën Gjon Palit II, ndërsa grupi i tretë kishte
përgatitur 4 drama me tema sociale, “Stop Drogës”, “Dhuna në familje“,
“Korrupsioni në shkolla“, dhe “Sjellja e vajzave të viteve 90 dhe atyre të
viteve 2014”. Po ashtu edhe vjersha e thënie kushtuar të Lumes Nënë
Tereza. Pas përfundimit të shfaqjes u shpërndanë dhurata për të gjithë
fëmijët e të rinjtë dhe kështu përfundoi kampi veror për t'i lënë radhën
edhe 3 ditëve të tjera të organizuara tek kisha e Kuqit.
Dita e hënë erdhi dhe kampi filloi edhe një herë, përsëri buzëqeshje,
përsëri këngë e po ashtu energji nga ana e fëmijëve. Dita e hënë dhe e
martë ishin ditë të zakonshme për kampin, por ajo që bëri ndryshimin
ishte dita e mërkurë dhe kjo pikërisht se kishim një të ftuar shumë të
veçantë, Mons. Angelo Massafra, Arqipeshkëv i Dioqezës ShkodërPult. Kjo ditë filloi menjëherë me shfaqjen që do të paraqisnim para
Shkëlqësisë së tij. Patjetër që prania e tij nuk mund të mos shoqërohej
me fjalë që të mbushin plot shpresë dhe kurajo, po ashtu nuk la pa
falënderuara të gjithë ata që bënë të mundur këtë kamp.
Pas shfaqjes me ndihmën e Shkëlqesisë, fëmijëve e të rinjve u ndanë
dhurata dhe në fund një fotografi të gjithë së bashku. Patjetër që kjo ditë
do të mbetët e paharrueshme në zemra e secilit prej nesh, ndoshta nuk
bëmë shumë, por siç thotë, e Lumja Nënë Tereza: “ne nuk mund të bëjmë
gjëra të mëdha, por mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe”.
Mirela
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PËRVOJA MISIONARE NË SARANDË
26 qershor 2014, për herë të tretë shkel në vendin e Shqiponjave
(pas Shkodrës 2002 dhe 2009), këtë herë drejtimi Jug, Sarandë.
Zbres nga anija në qytetin e Vlorës me të cilin jemi lidhur prej
kohe... në katedralen e Otrantos ruhet një statujë e lashtë dhe prestigjioze
e Shën Marisë. Gjatë marrjes së qytetit një ushtar, duke besuar se ishte
flori, e vodhi atë. Ai e çoi në Vlorë, por kur pa se ajo ishte vetëm dru e
hodhi në plehra. Në atë shtëpi gjendej një grua nga Otrantoja, e mbajtur
si skllave, që sapo e pa statujën e
Shën Marisë e mori menjëherë.
Lejen për ta çuar në Otranto e fitoi
kur e zonja e shtëpisë, e cila ishte
shtatzënë, e kapur prej dhimbjeve të
lindjes, lindi e lumtur vetëm pas
lutjeve të saj. Tradita thotë se, e
vendosur në një varkë të vogël, pa
vela dhe pa asnjë tjetër në bord, e
vetme u kthye në Otranto. Në një
shpërthim gëzimi të përgjithshëm,
ajo u prit nga Ipeshkvi Serafino, frat
françeskan dhe u çua në katedrale.
Duke përshkruar me autobus
rrugën që të çon nga Vlora në
Sarandë, përpiqem të lexojë shenjat
e ndryshme në mënyrë që të kuptoj
diçka, në një moment sytë e mi bien
në një mbishkrim që më tingëllon
familjar dhe zemra ime mallëngjehet... BORSH… TALO… emra të
njohur për mua. Në vendin tim arbëresh (San Marzano di San Giuseppe Taranto), ka dy familje të mëdha që mbajnë këto mbiemra BORSCI dhe
TALO' dhe mendoj se paraardhësit e mi, gjashtëqind vjet më parë u
nisën nga ky vend i mrekullueshëm, nga ky det i mahnitshëm për të
hedhur rrënjë në tokën italiane ... me të vërtetë një emocion i madh të vija
këmbët në këto vende. Nga Otrantoja shikoja shpesh malet e Shqipërisë
dhe imagjinoja gjithmonë
lundrimin që shumë shekuj më
parë kanë bërë njerëzit e mi, nga
Otrantoja ku një statujë e Shën
Marisë, e grabitur nga turqit u
gjet në plazhet shqiptare dhe u
soll në Puglia, ku tani qëndron
mbretëreshë mes Martirëve të
Otrantos të 1480-ës. U ndjeva
vërtet në shtëpi.
Kam ardhur në Sarandë, në
mënyrë që të familjarizohem me
gjuhën, që të mund të zhytem në
kulturën shqiptare, në zakonet
dhe traditat, për të prekur me
duart e mia dhe të shoh me sytë e
mi këtë vend kaq të dashur për
mua.
U mirëprita nga Motrat
Marçeline. Gjeta një pritje të
mrekullueshme. Ajo që më bëri
më tepër përshtypje është se komunitetet katolike të Sarandës,
Shëndellisë, Delvinës, Borshit etj. ... janë pa meshtarë. Mesha e Shenjtë
kremtohet të dielën nga atë Giacomo ofmcapp nga Korfuzi (nga korriku
deri në tetor do të jenë pa Meshën e Shenjtë dhe sakramentet, pasi atë
Giacomo, gjatë verës nuk mund të garantojë praninë e tij). Dele pa bari...
motrat punojnë shumë, ato janë pikë referimi për katolikët, por edhe për
ortodoksët dhe myslimanët. Të dielave shihen turistë polakë, anglezë
dhe italianë të cilët shkojnë në kërkim në Sarandë për një kambanore…
të një kishe për të marrë pjesë në Eukaristinë e të dielës, ata u kërkojnë
hotelistëve dhe shoferëve të taksive se ku ndodhet një kishë katolike dhe
ata tregojnë “Qendra Sociale S. Marcelina”. Një turiste italiane e cila
nuk kishte arritur në kohë për meshën e mëngjesit në Sarandë, në pasdite

e pashë të pranishme te motrat françeskane të Shën Gjergjit në Delvinë
që të merrte pjesë në Eukaristi. Ka një bashkëjetesë të qetë, një respekt
për besimin e të tjerëve. U gjenda në mes të kampit veror me rreth 200
fëmijë, kamp i çuar para nga gjallëruesit e rinj (katolikë, myslimanë dhe
ortodoksë) dhe nga një grup motrash marçeline dhe vullnetarë të ardhur
nga Tricase (Le). Menjëherë fillova të kremtojë Eukaristinë në gjuhën
shqipe. Hapi i parë u bë, të mund të lexojë ... tani duhet të angazhohem
me të tjerat... kush e di se çfarë Zoti
dëshiron prej meje, vë gjithçka në
Vullnetin e Tij.
Një përvojë pozitive që kam
përjetuar ka qenë vizita në burg.
Drejtori i burgut, ndërsa isha në
Sarandë, u kërkoi Motrave një
bashkëpunim për të burgosurit
katolikë, që ata të jetonin një
moment lutjeje, si dhe për
myslimanët dhe ortodoksët.
Kështu, për herë të parë një
përfaqësues fetar hyri në strehën
katakombe të burgut, një vend pa
dritë natyrore, dhe në një dhomë, të
vëzhguar nga policia, u bëmë 13
katolikë për t'u lutur së bashku.
Ishte një moment prekës, thirrëm
Shpirtin Shenjtë, lexuam mesazhin
e Papa Françeskos drejtuar të burgosurve në Isernia më 5 korrik 2014,
recituam një Ati ynë, Të falemi Mari, u bë leximi dhe komentimi i
Mundimit të Jezusit, u dorëzua një imazh i Zojës së pushimit të mirë, një
libërth lutjesh, u dhanë disa kryqe të vogla dhe në fund vendosa duart e
mia në kokat e tyre (që ata të ndjejnë praninë dhe afërsinë e Jezusit mes
tyre) dhe një përqafim vëllazëror dhe gjithçka përfundoi me një
ëmbëlsirë ofruar nga Motrat për të gjithë 51 të burgosurit.
Sytë e vëllezërve të burgosur
ishin me shkëlqim, më
falenderuan sepse denjova të
zbrisja “në këto katakombe dhe të
qëndroje me ne" tha një vëlla.
Drejtori e dëshiron akoma
bashkëpunimin, më kërkoi nëse
mund të shkoj më 15 gusht, Festa
e Shën Marisë së Ngritur në Qiell,
por nuk do të jetë e mundur të jem
i pranishëm, shpresojmë që të jetë
një meshtarë tjetër i gatshëm për
të çuar fjalën e Zotit. Kjo është
një ngjarje historike.
Shkoj te Motrat Françeskane
Alkantarine në Babic e Vlorës,
edhe këtu gjej mikpritje dhe pas
Meshës së Shenjtë të mëngjesit të
datës 12 korrik, marrë tragetin
për Brindisi. Unë mund të
dëshmoj veprat e mëdha që të
Shuguruarat në tokën shqiptare bëjnë, ato janë me të vërtetë prania e
Jezusit në mes të të fundmëve, në periferi të shoqërisë madje edhe të
kishës. Aty ku nuk arrijnë meshtarët, arrijnë Motrat të cilat me sakrificë
të madhe dhe përkushtim ofrojnë praninë e tyre të heshtur dhe plot me
vepra të mira. Zoti ju dhëntë atyre mbështetjen e Provanisë Hyjnore dhe
të meshtarëve që të mund t'i përforcojnë me sakramentet.
Falenderoj Imzot Masafrën, Arqipeshkëv i Shkodër-Pult dhe
bashkfshatari im, i cili më dha mundësinë të bëjë këtë përvojë,
falenderoj motrat që më kanë mirëpritur dhe i lutemi Marisë Nënës së
Këshillit të Mirë dhe martirë ve shqiptarë që të jem gjithnjë e më shumë
vegël e Pranisë së Birit të tij Jezus.
Atë Angelo De Padova OFM
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SHUGURIMI MESHTARAK I DOM EMILJAN PALOKËS
Në vigjiljen e shenjtërve apostuj Pjetër e Pal, 28.06.2014, mbarë
bashkësia dioqezane e Sapës gëzoi në kremtimin e shugurimit
meshtarak të diakonit Dom Emiljan Paloka. Për të bashkëndarë gëzimin
dhe falenderimin ndaj Zotit. Besimtarë të shumtë u bashkuan në
Katedralen Nënë Tereza në Vau-Dejës për të marrë pjesë në këtë
kremtim solemn që do bëhej përmes lutjes së Shugurimit dhe vendosjes
së duarve të Shkëlqesisë së Tij Imzot Lucjan Avgustini.
Pas shpalljes së
Ungjillit të ditës, në prani
të popullit të Zotit, të rreth
45 meshtarëve nga
dioqezat e Shqipërisë,
motra të kongregatave të
ndryshme, familjarëve
dhe miqvë të meshtarit të
Ri, kandidati i
përzgjedhur për
shugurim, Dom Emiljani
është thirrur nga
përgjegjësi për formimin e
tij, ish Vikari Gjeneral i
Sapës, Dom Carlo Fantini.
Duke iu afruar Ipeshkvit
me nderimin e duhur,
kandidati është përgjigjur:
Ja ku jam!
Fjalën e rastit e mbajti
vetë Bariu i kësaj grigje,
Imzot Avgustini duke
thënë se: “mbarë Dioqeza
e Sapës gëzon së bashku
me psalmistin nën moton: “Sot është dita që na e dhuroi Zoti!”. Dhe të
gjithë së bashku i themi këto fjalë duke i dhënë lavdi dhe falenderuar
Zotin për hiret dhe dhuratat e shumta që vazhdon të na i dhurojë. Thirrja
meshtarake tha ai është një prej bashkëpunimeve ndërmjet Zotit e
njeriut, e cila realizohet nëpërmjet lirisë. Me këtë thirrje, Jezusi - Krishti
Zot na fton në meshtari për të qenë të aftë për të ofruar në jetën e njerëzve
shpresën, gëzimin dhe lumturinë, e cila nuk zhgënjen por sjellë jetën.
Në vazhdim, ipeshkëvi u ndal në porosinë për meshtarin e ri, duke i
bërë të ditur se jeta meshtarake nuk është e lehtë: “Të pret kryqi e jo lulet.
Ushtroje me dashuri veprën meshtarake të Krishtit me synimin për t'i
pëlqyer Hyjit. Gjithçka të bësh, bëje për nder dhe lavd të të madhit Zot.

Le të jenë në nxitje dhe ndihmë shërbëtorët e Zotit, martirët tanë, posaçe
Don Luigj Prendushi; le të jetë në ndihmë Virgjëra Mari dhe të të
ndihmojë që në zemrën tënde ta ruash pasurinë e madhe të marrë prej
Zotit, që është meshtaria, e nëpërmjet shërbimit si shërbëtor i përvuajtur
t'i ndihmosh të tjerët për të gjetur Zotin”.
Më pas Imzot Lucjani vazhdoi me ritet e tjera të Shugurimit si
marrjen e veshjes meshtarake, lyerjen krizmale dhe dorëzimin e bukës
dhe të verës. Pikërisht në zemër
të ritit të shugurimit të
zgjedhurit iu dha dhurata e
Shpirtit Shenjtë për shërbimin
e meshtarisë (presbiterit).
Ipeshkëvi, e pas tij të gjithë
meshtarët bashkëkremtues, në
lutje të heshtur, vendosen duart
mbi kryet e të zgjedhurit si
shenjë e pranimit në
presbiterat. Dhe menjëherë pas
këtij momenti, Ipeshkëvi
shpalli mbi të zgjedhurin të
gjunjëzuar përpara tij, lutjen
solemne të shugurimit, me të
cilën bekoi Hyjin Atë për
dhuratën e “këtij
bashkëpunëtori për ushtrimin e
meshtarisë”, dhe kërkoi të
përtërihet në të “dhënia e
Shpirtit të Tij të shenjtërisë” që
të plotësojnë me besnikëri
shërbimin e tyre duke i drejtuar
të gjithë, më së pari me
shembullin e jetës.
Ndërsa në liturgjinë eukaristike që vazhdoi si zakonisht, i urdhëruari
ushtroi për herë të parë ministerin e tij duke bashkëcelebruar me
ipeshkëvin dhe me gjymtyrë të tjera të meshtarisë.
Me Urdhërin e Shenjtë, Dom Emiljani filloi jetën e re meshtarake,
ku Jezusi bëhet një në të e me të, duke i kërkuar gjithë vetveten. Në
dhuratën totale të jetës së tij bërë në Krishtin, Shpirti i Shenjtë e veshë
me shenjtëri në mënyrë që të zhvillojë ministerin e tij në besnikëri dhe në
dinjitetin e meshtarisë së tij për të mirën e shenjtërimin e mbarë popullit
të Hyjit.

CURRICULUM VITAE
Dom Emiljan Paloka ka lindur më 9 mars 1989 në Shelqet të rrethit
Shkodër, nga prindërit Agostin dhe Kristina. Bashkë me dy vëllezërit e
tij, është rritur në një familje ku nuk ka mungar lutja, dëshmia e një jete
të thjeshtë, të devotshme dhe të ndershme. Ambjenti familjar e ka
ndihmuar t'i hapet një familjeje më të gjerë siç është famullia. Aty në
bashkësinë famullitare fillon të angazhohet në aktivitete të ndryshme
edukativo-fetare, ku fitoi dhe përkrahjen nga Meshtari i ri i sapo emëruar
për Shelqetin në atë kohë, (në 2007), i ndjeri dom Genc Tuku, shërbimi
meshtarak i të cilit bëhet burim frymëzimi dhe thirrjeje për Emiljanin.
Një tjetër aspekt që e prek thellësisht jetën e tij dhe e nxit që të vendoset
në kërkimin e vullnesës së Zotit është kujtesa e besimtarëve të Shelqetit
mbi famullitarin e tyre, martirin e fesë Dom Luigj Prendushi, i
pushkatuar nga regjimi komunist më 1946, për arsyen e vetme se ishte
prift katolik dhe besnik ndaj Selisë së Shenjtë. Ajo ngjarje do shënojë
jetën shpirtërore të Emiljanit, ndërsa më vonë ai vetë do shprehej:
“Dëshmia heroike e don Luigjit, i cili dhuroi jetën për të mos mohuar
Krishtin, Papën dhe Shqipërinë ka shfaqur në mua fytyrën e Zotit të
gjallë”!
Ndërkohë ndiqte mësimet e para në vendlindje, bashkë me ndjenjat

fetare që kishte, Zoti i gjallë nuk do vonojë për të thirrur këtë djalosh për
një jetë të dedikuar Atij dhe njerëzimit. Me të mbaruar shkollën 8
vjeçare, Dom Emiljani fillon për një vit paraseminarin e Sapës, i
udhëhequr nga i ndjeri Dom Genci. Pas kësaj përvoje arrin të fillojë
seminarin me seli në Shkodër në 2007, ku do të studionte për gjashtë
vite. Vitet po kalonin dhe thirrja e tij po bëhej gjithnjë më e fortë dhe më
e qëndrueshme. Duke e shoqëruar këtë thirrje bashkë me formimin
filozofiko-teologjik që po merrte, dom Emiljani arrin të Shugurohet
diakon me 14 dhjetor 2013, në Katedralen Nënë Tereza në Vau-Dejës.
Ndërsa ministerin e diakonatit do e kryejë në Novellara, Reggio Emilia,
ku do përfundonte të gjitha studimet dhe për të finalizuar thirrjen e tij me
shugurimin meshtarak.
Me 28 qershor 2014, në Katedralen Nënë Tereza në Vau-Dejës u
shugurua meshtar nga Imzot Lucjan Avgustini, duke ia besuar jetën
meshtarake zemrës së papërlyer të Marisë dhe apostujve Pjetër e Pal,
kurse kremtimin e Meshës së Parë e mbajti në vendlindjen e tij, në
famullinë Shën Gjon Bosko – Shelqet me 29 qershor 2014.
Violeta Marashi
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LAJME NGA DIOQEZA E SAPËS
IMZOT LUCJAN AVGUSTINI, DEKOROHET
ME TITULLIN E LARTË “NËNË TEREZA”
Me propozim të këshillit Bashkiak të Bashkisë Vau-Dejës,
Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani dekoroi me
titullin e lartë “Nënë Tereza” Ipeshkvin e Sapës, Imzot Lucjan
Avgustini. Ceremonia e dekorimit u mbajt në kremtimin e Meshës
Shenjte të së dieles, datë 6 korrik 2014 në Katedralen Nënë Tereza në
Vau-Dejës.
Në prani të Nuncit Apostolik, Imzot
Ramiro Moliner Ingles, Imzot Zef Gashi,
ipeshkev i Malit te Zit, Imzot Dodë
Gjergji, Ipeshkëv i Kosovës, deputetë të
Kuvendit të Shqipërisë, Kryetari i
bashkisë Vau-Dejës, z. Gjon Marku,
autoritete të larta civile dhe vendore,
konsujt e nderit si dhe një numër i madh
besimtarësh, kreu i shtetit shqiptar i
shoqëruar nga zonja e parë, Odeta
Nishani shprehi falenderimin dhe
ngrohtësinë për ftesën me rastin e kësaj
ceremonie, në të cilën bashkë me
vlerësimin e veprimtarisë dhe misionit të
Ipeshkvit të Sapës, Imzot Lucjan
Avgustinit i akordoi edhe dekoratën
“Nënë Tereza” me motivacionin “Në
nderim të veprimtarisë së vazhdueshme
dhe të çmuar për bamirësi dhe ndihmesën
e veçantë në harmoninë ndërfetare, duke
forcuar solidaritetin e shoqërisë dhe
vlerat bashkëpunuese”.
Ndërsa pas përshëndetjes drejtuar
gjithë të pranishëmve, në fjalën e rastit
Presidenti i Republikës u shpreh se “ s'ka
vend më të paqtë dhe të qetë se sa të jesh
në Shtëpinë e Zotit. Ndaj edhe unë sot,
tha ai, ndiej qetësinë dhe paqen më të madhe e më të veçantë që kam
pasur ndonjëherë në jetën time. Jam i lumtur që sot gjendem këtu mes
jush, në “Shtëpinë e Zotit”, në këtë Katedrale të fisshme që mban emrin e
Shenjtores sonë të dashur. Presidenti u ndal edhe në shpalosjen e vlerave
historike, kulturore e fetare që mbart me vete Vau-Dejësi dhe mbarë

Dioqeza e Sapës që ruan vlera kombëtare, dhe është një ndër dioqezat
më të lashta të Shqipërisë ku nga gjiri i saj ndër shekuj kanë dalë figura të
larta historike të penës, pushkës dhe besimit. Ai vlerësoi edhe Vizitën
historike të Papa Françeskut në Tiranë, si një vizitë e veçantë,
vlerësuese dhe inkurajuese për çdo shqiptar, për çdo atdhetar kudo ku
jeton e punon në Shqipëri dhe anembanë botës.
Duke marrë në dorëzim dekoratën e
lartë nga Kreu i Shtetit shqiptar, Imzot
Lucjan Avgustini në fjalën e tij të
falenderimit pohoi se: “Titulli me të
cilën bartë emrin dekorata, duke pasur
parasysh punën e madhe të humanistes
shqiptare, të së Lumes Nënë Tereza, më
krijon një emocion jashtëzakonisht të
madh, e njëkohësisht më bën të ndihem
edhe i lumtur për shembullin që na e ka
lënë që edhe ne të mund të shfaqim
dashuri dhe kujdes për vëllezërit dhe
motrat tanë në nevojë. Si meshtar dhe si
ipeshkëv, jam munduar ta kryej detyrën
time të përkushtimit në shërbim të Zotit,
popullit dhe vendit. Do të mundohem
edhe më tutje të punoj duke mos kursyer
fuqitë e mia, gjithmonë në shërbim të
Zotit dhe popullit dhe në zhvillimin dhe
përparimin e vendit tonë. Dekorata me
të cilën më nderoni sot vazhdoi më tej,
Imzot Avgustini, është meritë e të
varfërve, e të sëmurëve, të vuajturve të
një ideologjie pa Zot dhe e të gjithëve
me të cilët kam punuar, përfundoi
Ipeshkvi”.
Menjëherë pas mbarimit të
ceremonisë, Zonja e Parë Odeta Nishani bëri një vizitë në Shtëpinë e
Bamirësisë ku u njoh më nga afër me banorët dhe realitetin e kësaj
shtëpie të ndërtuar me iniciativën e vetë Shkëlqesisë së Tij Imzot Lucjan
Avgustini, e vetmja e këtij lloji në Dioqezën e Sapës, për të mos thënë
ndoshta dhe në Shqipëri.

MESHA E PARË E DOM EMILJAN PALOKËS
Muajt e fundit famullia Shën Gjon Bosko, në Shelqet, në të cilën
ëshë lindur e rritur, dhe zbuloi thirrjen Dom Emiljan Paloka kanë pasur
në qendër të lutjeve të tyre birin e kësaj famullie që po përgatitej të
merrte Urdhërin e Shenjtë të Meshtarisë. Ishte vendlindja e tij, Shelqeti,
që priti meshtarin e ri Dom Emiljanin për meshën e parë të kremtuar në
ditën e Shën Palit & Pjetrit, me 29 qershor të vitit 2014. Që në hyrje të
fshatit meshtari i ri është pritur nga besimtarët së bashku me famullitarin
e tyre Dom Kastriot Gjokën dhe Motrat Dorote.
“Ti je meshtar për amshim”! Ishte ky mbishkrim dedikuar Dom
Emiljanit, dhe vendosur në hyrje të kishës ku do kremtonte meshën e
parë, meshtari i ri. Në mes këngëve kishtare dhe gëzimit të zemrave,
meshtari i ri filloi kremtimin e Meshës, ku që në fillim, në ditën më të
bukur të jetës së tij shprehi falenderimin ndaj Zotit për çdo vepër të
mrekullueshme që ka bërë në të, duke i dhuruar jetën e tij hyjnore
përmes sakramenteve, dhuratën e thirrjes për ta ndjekur më nga afër në
rrugën e meshtarisë. Ai ftoi të gjithë të pranishmit që të luteshin të gjithë
së bashku për të dhe për martirët e fesë, shembulli i të cilëve i është

kthyer në model të thirrjes dhe jetës së tij meshtarake.
Ndërsa Dom Simon Kulli, i cili mbajti predikimin e rastit, tha se “e
gjithë Kisha, dioqeza dhe famullia gëzoi në këtë shugurim, sepse i është
shtuar një bari shpirtërash, që do t'i drejtojë drejt së vërtetës që është
Krishti Zot. Dom Emiljani do të jetë meshtari i pleqve, meshtari i të
rinjve, i fëmijëve, i të sëmurëve dhe i të varfërve, dhe me qetësinë e
tënde, iu drejtua Dom Emiljanit, buzëqeshjen dhe simpatinë tënde,
nëpërmjet duarve të tua të shuguruara do iu dhurosh bekim, do t'i duash
me dashuri, sinqeritet dhe do t'ua lehtësosh dhimbjet e trupit dhe të
shpirtit”.
Më pas ka vazhduar celebrimi i Meshës nga meshtari i ri, duke
bashkëcelebruar me vëllezërit meshtarë. Të gjithë besimtarët e
pranishëm të bashkuar në sofrën e Hyjit u lutën për këtë meshtar të ri, për
këtë lule të jetës që prindërit e rritën me parfumin e krishterë dhe ia
dhuruan Kishës së Krishtit, ndërsa vetë Kisha ia dhuroi popullit që t'i
shërbejë dhe ta udhëheqë drejt përsosmërisë.
Violeta Marashi
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