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Prandaj: 

rrini zgjuar, 

sepse nuk dini se 

në ç’ditë do të vijë 

Zotëria juaj  
(Mt24, 42)

Vijon në fq. 2

Në Romë, nga data 5  deri 19 tetor 
2014 u bë Sinodi I Jashtëzakonshëm.  Në 
vijim Mesazhi i Asamblesë III të 
Përgjithshme të Jashtëzakonshme
të Sinodit të Ipeshkvinjve.

Ne Etërit Sinodalë të mbledhur në 
Romë përreth Papa Françeskut në 
Asamblenë e Përgjithshme të 
Jashtëzakonshme të Sinodit të 
Ipeshkvinjve, u drejtohemi të gjitha 
familjeve të kontinenteve të ndryshme 
dhe në veçanti atyre që ndjekin 
Krishtin Udhë, e Vërtetë dhe Jetë. Ju 
shfaqim admirimin dhe mirënjohjen 
tonë për dëshminë e përditshme që na 
jepni ne dhe botës me besnikërinë tuaj, 
fenë tuaj, shpresën dhe dashurinë tuaj.

Edhe ne, barinj të Kishës, kemi 
lindur dhe jemi rritur në një familje me 
historitë dhe ngjarje nga më të 
ndryshmet. Si meshtarë dhe ipeshkvinj 

kemi takuar dhe kemi jetuar pranë familjeve 
që na kanë treguar me fjalë dhe na kanë 
treguar me vepra një seri të gjatë gjërash të 
mrekullueshme, por edhe mundimesh.

Vetë përgatitja e kësaj asambleje 
sinodale, duke nisur që nga përgjigjet e 
pyetësorit të dërguar Kishave të të gjithë 
botës, na ka lejuar të dëgjojmë zërin e shumë 
përvojave familjare. Pastaj, dialogu ynë 
gjatë ditëve të Sinodit na ka pasuruar në 
mënyrë të ndërsjellë, duke na ndihmuar të 
shikojmë gjithë realitetin e gjallë e 
kompleks në të cilin jetojnë familjet.

Juve ju paraqesim fjalët e Krishtit: «Ja, 
para derës qëndroj dhe trokas: kush e dëgjon 
zërin tim dhe e hap derën, do të hyj te ai dhe 
me të do ha darkë dhe ai me mua» (Zb 3, 20). 
Sikurse e kishte zakon të bënte gjatë 
udhëtimeve të tij përgjatë rrugëve të Tokës 
së Shenjtë, duke hyrë në shtëpitë e 
fshatrave, Jezusi vazhdon të kalojë edhe sot 
rrugëve të qyteteve tona. Në shtëpitë tuaja 
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përjetohen drita e hija, sfida ngazëllyese, por nganjëherë edhe 
prova dramatike. Hijet bëhen edhe më të dendura derisa të 
bëhen terr, kur në vetë zemrën e familjes hyn e keqja dhe 
mëkati.

Para së gjithash është sfida e madhe e besnikërisë në 
dashurinë bashkëshortore. Dobësimi i fesë dhe i vlerave, 
individualizmi, varfërimi i marrëdhënieve, stresi i një frenezie 
që e shpërfill reflektimin 
karakterizojnë edhe jetën 
familjare. Kështu, asistohet 
në jo pak kriza martesore, të 
përballuara shpesh në 
mënyrë të përshpejtuar dhe 
pa guximin e durimit e 
verifikimit, të faljes së 
ndërsjellë, të pajtimit si dhe 
t ë  f l i j i m i t .  K ë s h t u ,  
dështimet  u japin fillesë 
marrëdhënieve të reja, 
çifteve të reja, bashkimeve 
të reja dhe martesave të reja, 
d u k e  k r i j u a r  s i t u a t a  
familjare komplekse dhe 
problematike për zgjedhjen 
e krishterë.

Mes këtyre sfidave duam 
të kujtojmë edhe mundimin 
e vetë ekzistencës. Le të mendojmë për vuajtjen që mund të 
duket në një fëmijë me aftësi të kufizuar, në një sëmundje të 
rëndë, në degradimin neurologjik të pleqërisë, në vdekjen e një 
personi të dashur. Është e admirueshme besnikëria bujare e 
shumë familjeve që i jetojnë këto prova me guxim, fe dhe 
dashuri, duke i konsideruar ato jo si diçka që u merret me forcë 
apo që u imponohet, por si 
diçka që u dhurohet dhe që 
ato dhurojnë, duke parë 
Krishtin që vuan në ata trupa 
të sëmurë.

Le të mendojmë për 
vështirësitë ekonomike të 
shkaktuara nga sisteme të 
mbrapshta, nga «feticizmi i 
parasë dhe nga diktatura e 
një ekonomie pa fytyrë dhe 
pa qëllim me të vërtetë 
n j e r ë z o r »  ( E v a n g e l i i  
g a u d i u m ,  5 5 ) ,  q ë  e  
poshtëron dinjitetin e 
personave. Le të mendojmë 
për babain apo për nënën e 
papunë, të pafuqishëm 
përballë nevojave edhe 
parësore të familjes së tyre, 
si dhe për të rinjtë që 
gjenden para ditëve të zbrazëta e pa pritje, dhe që mund të bëhen 
pre e devijimeve në drogë apo në kriminalitet.

Le të mendojmë edhe për turmën e familjeve të varfëra, për 
ato që kapen pas një varke për të arritur një cak mbijetese, për 
familjet refugjate që pa shpresë migrojnë në shkretëtira, për ato 
të përndjekura thjesht për fenë e tyre dhe për vlerat e tyre 

shpirtërore e njerëzore, për ato të goditura nga brutaliteti i luftërave 
dhe i shtypjeve. Le të mendojmë edhe për gratë që pësojnë dhunë dhe 
i nënshtrohen shfrytëzimit, tregtisë së personave, për fëmijët dhe për 
të rinjtë viktima të abuzimeve madje edhe nga ana e atyre që duhet t'i 
ruajnë dhe t'i rrisin në besim si dhe për anëtarët e shumë familjeve të 
poshtëruara e në vështirësi. «Kultura e mirëqenies na anestetizon dhe 
[…] të gjitha këto jetë të cunguara prej mungesës së mundësive na 

duken thjesht një spektakël 
që nuk na turbullon në asnjë 
m ë n y r ë »  ( E v a n g e l i i  
gaudium, 54). Le t'u bëjmë 
t h i r r j e  q e v e r i v e  d h e  
o r g a n i z a t a v e  
ndërkombëtare që të nxisin 
të drejtat e familjes për të 
mirën e përbashkët.

Krishti ka dashur që 
Kisha e tij të ishte një shtëpi 
me derën gjithmonë të 
hapur për mikpritje, pa 
përjashtuar askënd. Prandaj 
u jemi mirënjohës barinjve, 
besimtarëve dhe bashkësive 
të gatshme për të shoqëruar 
dhe për të marrë përsipër 
mundimet e brendshme dhe 
shoqërore të çifteve dhe të 

familjeve.
Por është edhe drita që në mbrëmje shkëlqen pas dritareve në 

shtëpitë e qyteteve, në vendbanimet modeste të periferive apo në 
fshatrat e madje edhe në kasollet: ajo shkëlqen e ngroh trupa e 
shpirtra. Kjo dritë, në jetën martesore të bashkëshortëve, ndizet me 
takimin: është një dhuratë, një hir që shprehet – siç thotë Zanafilla 

(2,18) – kur dy fytyrat janë 
një “përballë” tjetrit, në një 
“ndihmë përgjegjëse”, pra 
t ë  b a r a b a r t ë  d h e  t ë  
ndërsjellë. Dashuria e burrit 
dhe e gruas na mëson se 
çdonjëri prej të dyve ka 
nevojë për tjetrin që të jetë 
vetvetja, megjithëse duke 
mbetur i ndryshëm prej 
tjetrit në identitetin e vet, që 
hapet dhe dëftohet në 
dhurimin e ndërsjellë. Është 
ajo që shpreh në mënyrë të 
mrekullueshme gruaja e 
Këngës së Këngëve: «I 
dashuri im... më përket mua 
edhe unë vetëm atij» (Kk 
2,16; 6,3).

Itinerari, që ky takim të 
jetë i njëmendtë, fillon me 

fejesën, kohë e pritjes dhe e përgatitjes. Aktualizohet plotësisht në 
sakramentin ku Hyji vë vulën e vet, praninë e vet dhe hirin e vet. Kjo 
ecje njeh edhe seksualitetin, ëmbëlsinë, bukurinë, që zgjasin edhe 
përtej fuqisë dhe freskisë rinore. Dashuria për natyrën të vetën priret 
të jetë për gjithmonë, deri sa të japë jetën për personin që njeriu do 
(krh. Gjn 15,13). Në këtë dritë dashuria bashkëshortore, e vetme dhe 
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e pazgjidhshme, qëndron pavarësisht prej vështirësive të shumta 
të kufizimit njerëzor; është një prej mrekullive më të bukura, edhe 
pse është më e zakonshmja.

Kjo dashuri përhapet nëpërmjet frytshmërisë dhe lindshmërisë, 
që nuk është vetëm lindje e fëmijëve, por edhe dhurim i jetës 
hyjnore në pagëzim, edukim dhe katekezë e fëmijëve. Është edhe 
aftësi për të dhuruar jetën, dashurinë, vlerat, një përvojë e 
mundshme edhe për atë që nuk ka mundur të lindë fëmijë. Familjet 
që jetojnë këtë aventurë të ndritshme bëhen një dëshmi për të 
gjithë, në veçanti për të rinjtë.

Gjatë kësaj ecjeje, që nganjëherë është një shteg mali, me 
mundime e rrëzime, ekziston gjithmonë prania dhe shoqërimi i 
Hyjit. Familja e përjeton këtë në dashurinë dhe në dialogun mes 
burrit e gruas, mes prindërve e fëmijëve, mes vëllezërve e 
motrave. Pastaj e jeton në dëgjimin së bashku të Fjalës së Hyjit dhe 
në lutjen e përbashkët, një oaz i vogël i shpirtit që duhet krijuar për 
ndonjë moment çdo ditë. Pastaj është angazhimi i përditshëm i 
edukimit në fe dhe në jetën e mirë e të bukur të Ungjillit, në 
shenjtëri. Kjo detyrë shpesh bashkëndahet dhe ushtrohet me 
dashuri e përkushtim të madh edhe prej gjyshërve e gjysheve. 
Kështu familja paraqitet si Kishë e njëmendtë shtëpiake, që 
zgjerohet në familjen e familjeve që është bashkësia kishtare. 
Bashkëshortët e krishterë pastaj janë të thirrur të bëhen mësues në 
fe dhe në dashuri edhe për çiftet e reja.

Pastaj është një shprehje tjetër e bashkimit vëllazëror dhe është 
ajo e dashurisë, e dhurimit, e afërsisë ndaj të fundmëve, të 
mënjanuarve, të varfërve, personave të vetmuar, të sëmurë, të 

huaj, ndaj familjeve të tjera në krizë, të vetëdijshëm për fjalën e 
Zotit: «Më i lum është ai që jep se ai që merr» (Vap 20,35). Është 
një dhurim i të mirave, i shoqërisë, i dashurisë dhe i mëshirës, si 
dhe një dëshmi e së vërtetës, e dritës, e kuptimit të jetës.

Kulmi që mbledh e përmbledh të gjitha fijet e bashkimit me 
Hyjin dhe me të afërmin është Eukaristia e së dielës, kur bashkë 
me të gjithë Kishën familja ulet në tryezë me Zotin. Ai na dhurohet 
të gjithëve ne, shtegtarë në histori drejt cakut të takimit të fundit 
kur «Krishti është gjithçka në të gjithë» (Kol 3,11). Prandaj, në 
etapën e parë të ecjes sonë sinodale, kemi reflektuar mbi 
shoqërimin baritor dhe mbi marrjen e sakramenteve nga ana e të 
divorcuarve të rimartuar.

Ne Etërit Sinodalë ju kërkojmë të ecni me ne drejt sinodit të 
ardhshëm. Mbi ju qëndron prania e familjes së Jezusit, Marisë e 
Jozefit në shtëpinë e tyre modeste. 

Edhe ne, duke u bashkuar me Familjen e Nazaretit, ia 
lartësojmë Atit të të gjithëve lutjen tonë për familjet e tokës:

O Atë, dhuroju të gjitha familjeve praninë e bashkëshortëve të 
fortë e të urtë, që janë burim i një familjeje të lirë dhe të bashkuar.

O Atë, dhuroju prindërve të kenë një shtëpi ku të jetojnë në paqe 
me familjen e tyre.

O Atë, dhuroju bijve të jenë shenjë e besimit dhe e shpresës si 
dhe të rinjve guximin e angazhimit të vazhdueshëm e besnik.

O Atë, dhuroju të gjithëve që të mund ta fitojnë bukën me duart 
e tyre, të shijojnë qetësinë e shpirtit dhe ta mbajnë të gjallë flakën e 
fesë edhe në kohën e errësirës.

O Atë, na dhuro të gjithëve ne të shohim e të lulëzojë një Kishë 
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Me datë 25/09/2014 u dërgua nga Konferenca Ipeshkvnore letra e  
falenderimit që vijon:

   
Të dashur besimtarë,
ndërsa sytë tanë reflektojnë ende pamjet e Papa Françeskut në vizitë 

në tokën tonë, zemrat tona ndiejnë ngrohtësinë dhe emocionet që na ka 
përçuar ai me praninë e tij të thjeshtë, por domethënëse.

Në të njëjtën mënyrë me të cilën Jezusi shkonte rrugëve të kohës së 
tij, ashtu edhe Papa Françesku: fjala e tij e thjeshtë dhe e sinqertë, gjestet 
e tij të përvuajtura e mirëpritëse na e kanë paraqitur të gjallë imazhin e 
Krishtit, të dërguar prej Atit për t'i zbuluar botës një Hyj të mirë dhe të 
mëshirshëm, i cili dëshiron që bijtë e tij të jenë ashtu sikurse Ai është.

Por, nganjëherë mund të ndodhë që emocionet e forta ta pengojnë 
pjesën tonë racionale dhe, pas shumë zhurme e shumë feste, të humbë 
sysh thelbësorja. 

Prandaj, të mos harrojmë se Ati i Shenjtë ka ardhur mes nesh para së 
gjithash për të na përforcuar në fe: kjo është detyra që Krishti i ka besuar 
Pjetrit. Pra, është thelbësore t'ia themi përsëri po-në tonë Hyjit, në 
mënyrë të fortë dhe të bindur.

Në radhë të dytë, vizita e Papës na ka ngushëlluar për dhimbjen e 
madhe që kemi pësuar gjatë shekujsh vuajtje, jo e fundit ajo e shkaktuar 
nga diktatura komuniste; dhe na ka ftuar të fluturojmë lart pa e harruar të 
kaluarën, por duke mbajtur mirë parasysh si rrënjët tona kulturore ashtu 
edhe se sa kemi vuajtur.

Gjithashtu, na ka lavdëruar për aftësinë që të bashkëjetojmë qetësisht 
mes besimeve të ndryshme të pranishme në tokën tonë: prej këtu lind 
angazhimi ynë për të vazhduar në këtë rrugë që të jemi një shembull i 

fortë para gjithë botës; sidomos në këto kohë kaq delikate në të cilat 
jetojmë, ku, në emër të Hyjit, kryhen krimet më të rënda kundër 
njerëzimit dhe kundër Hyjit që, në Krishtin, na ka zbuluar vullnetin e vet 
që të jemi të gjithë vëllezër, sepse jemi bij të të vetmit Atë.

Për këtë arsye, ne Ipeshkvinjtë shqiptarë kemi dashur të arrijmë te ju 
të gjithë me këtë letër, pikërisht që të nxisim veten për ta pranuar 
mesazhin e pasardhësit të Pjetrit dhe për të mos e lënë të bjerë në 
zbrazëtirë e, kështu, të humbasim një rast shumë të çmueshëm për “të 
fluturuar lart”, sikurse na ka thënë ai vetë.

Por po ju shkruajmë edhe që falënderimi ndaj Atit të Shenjtë, të cilit ia 
kemi dërguar me letër, në emër të të gjithë popullit shqiptar, të 
bashkëndahet nga të gjithë ju dhe të kthehet konkretisht në angazhimin 
për t'u lutur çdo ditë për të dhe për detyrën e tij kaq të vështirë e delikate 
të drejtimit të Kishës.

Së fundi, me këtë letër dëshirojmë të shprehim një falënderim të 
madh ndaj të gjithë ju besimtarëve, të pasur e të varfër, katolikë, por edhe 
ortodoksë e myslimanë që, për mbarëvajtjen e kësaj ngjarjeje kaq të 
pritur e të dëshiruar, keni dhënë secili ndihmesën tuaj, edhe ekonomike. 
Zoti jua shpërbleftë. 

Nuk mungon falënderimi ynë drejtuar me gjithë zemër Shtetit 
Shqiptar, Qeverisë, Bashkisë së Tiranës, Përgjegjësve të Bashkësive të 
tjera Fetare të pranishme në Shqipëri dhe gjithë Popullit për pranimin e 
bërë Atit të Shenjtë. Të gjithëve u urojmë që Vizita e Papa Françeskut t'u 
sjellë fryte të një feje të përtërirë, të një shprese që nuk zhgënjen dhe të 
një dashurie që nuk ka kurrë fund. Bashkë me falënderimin tonë ardhtë 
mbi ju të gjithë edhe bekimi ynë. Në emër të Hyjit. Amen.

 Ipeshkvinjtë tuaj

LETËR FALENDERIM POPULLIT TONË 
PËR PRITJEN E PAPËS
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Zoti, që është Burimi i 
çdo hiri, herë pas here na 
viziton me hiret e Tij, duke 
na e ngushëlluar zemrën 
dhe duke na e forcuar 
shpresën.

Edhe ne si famulli, jemi 
deshmitar të një hiri të 
veçantë, që Jezusi na e ka 
dhuruar në qershor të këtij 
viti, pikërisht në muajin 
kushtuar Zemrës së Tij.

Ato ditë qershori po 
b ë n i m  r r e t h i m i n  e  
varrezave. Gjithashtu po 
pas t ron im r rëno ja t  e  
m b e t u r a  n g a  k i s h a  
famullitare në Pulaj, e 
r r ë n u a r  n g a  r e g j i m i  

komunist. Ndërsa fadroma po gërmonte në themel të kishës së rrënuar të 
shën Nikollës, papritur fillaun të dalnin si nga katakombet, enët e shenjta 
të meshës…

Provania Hyjnore deshi që ky hir të na jepej me 30 qershor, ditë e 
kushtuar martirëve të parë të Romës. Ne kishim mbetur të mahnitur, një 

gjë të tillë nuk e kishim imagjinuar… Nuk 
mund të përshkruhej mallëngjimi, që sa 
vinte e rritej sa here që zbulohej diçka 
tjetër. Me zellin e arkeologut, e më tepër 
me gëzimin  dhe përmallimin e të 
krishterit, bashkuam çdo gjë, çdo copë, 
deri në detaje. Po preknim me dorë një 
histori sa të largët, aq edhe të afërt…Po 
preknim historinë e Kishës sonë martire. 
Po mbanim në duar ato enë të shenjta të 
meshës, që u mbajtën me aq nderim nga 
famullitari i Velipojës, martiri i Krishtit, 
dom Alfons Tracki.

Në atë thesar të zbuluar, pamë turmën 
e martirëve tanë, dikur të përçmuar deri në 
vdekje, ndersa sot të lartësuar, si nderi, jo 
vetëm i kishës, por i krejt këtij vendi.

Një të dielë në meshë, para se t'iu thoja 
besimtarëve se për çfarë bëhej fjalë, iu 
tregova një zile, e stilit gjerman, sigurisht 
e sjellë nga dom Alfonsi. I pyeta, nëse 
dikujt i kujtonte gjë ajo zile. Atëherë, një i 
moshuar u ngrit, erdhi te Alteri, e mori 
zilen në dorë dhe me lot në sy tha:  

” Kësaj zileje, i kam ra dikur te kisha 
në Pulaj, ku isha ministrant.”

Mund të imagjinohet përmallimi i të 
gjithë besimtarëve të pranishëm në 
meshë. Ky thesar me vlerë të lartë 
shpirtërore, ruhet sot në qelën e famullisë 
dhe  shpresojmë  që një ditë të bëjmë një 
muze.

Pra, e gjithë kjo dëshmon qartë se dyert e ferrit nuk mund të 
ngadhënjejnë mbi Kishën e Krishtit. Nuk mund të mbetet në nëntokë 
Kisha, që është nderi i kësaj toke. Kjo siguri na e forcon fenë, duke na 
mbajtur të palëkundshëm gjatë stuhive të kësaj jete.

Së bashku me Papa Françeskun urojmë dhe lutemi; që dëshmia e 
martirëve t'i mbështesë hapat tanë, të sotëm dhe të nesërm, në udhën e 
dashurisë, të lirisë, të drejtësisë dhe të paqës!

Dom Vlash Palaj

U GJENDËN ENËT E MESHËS SË DOM ALFONSO TRACKIT 
NË PULAJ (VELIPOJË)

Në Vinotekë më 27 shtator erdhi Arqipeshkvi për të kremtuar 
Meshën dhe krezmimet. Të gjithë morë pjesë me shumë devocion. 
Pas Imzot Angelo Bëri bekimin e Oratorit. Një tjetër vepër e 
mrekullueshme iu shtua Dioqezës Shkodër Pult: ORATORI në 
fshatin Vinotekë . 

Inaugurimi i oratorit u bë nga Arqipeshkvi Mons. Angelo 
Massafra, në praninë e pjesëmarrësve të shumtë të ftuar nga Kisha, 
donatorë, personalitete të pushtetit vendor, komunitetit si dhe të 
deputetes së Partisë Socialiste në Shkodër Znj. Mimoza Hafizi. 

Znj. Marjana Graff donatore kryesore e kësaj vepre të 
mrekullueshme në fjalimin përshëndetës theksoi: “Ndihem e 
lumtur që m’u dha mundësia të jap kontributin tim edhe në këtë 
fshat”.  Të ftuar ishin edhe dy grupe: grupi i animatorëve Italianë 
që interpretuan pjesë teatrale të ndryshme si dhe grupi i 
humoristëve nga Famullia  e Shën Shtjefnit . 

Aktualisht oratori ofron: kurse rekuperimi shkollor; ku 42 
nxënës mësojnë pasditeve në orator nën kujdesin e dy mësuesve. 
Katekizëm, përgatitje e ministrantëve si dhe aktivitete të 

ndryshme për fëmijë e të rinj.
Oratori ka sjellë një frymë të re në këtë fshat. Në Vinotekë 

tashmë mund të themi se kemi themele të forta: Kisha, kopshti dhe 
oratori janë fruti i këtij fshati! 

Came Leka 

INAUGURIMI I ORATORIT NË VINOTEKË (GRUDË E RE) 
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“O ju të gjithë që udhës kaloni, shikoni e shihni a ka dhimbje si 
dhimbja ime” (Vaj 1,12).

Vendosja e kësaj vepre arti sot, më 18/09/2014, më sjell në mend 
këto fjalë të Biblës të cilat i përshtaten vuajtjes që popullit tonë i është 
dashur të pësojë. Të gjithë ata që do të kalojnë para këtij vendi tani e më 
pas do të kenë edhe një arsye tjetër reflektimi për të kujtuar të kaluarën 
dhe për të marrë një paralajmërim për të ardhmen. 

“Kurrë më!”: le të jetë kjo britma që ngrihet nga çdo ndërgjegje për 
të ndalur në kohë çdo përpjekje të njeriut për ta vënë veten në vendin e 
Hyjit.

Prandaj, ndërsa ju jap mirëseardhjen time të përzemërt të gjithëve ju 
dhe në mënyrë të veçantë… Autoriteteve Civile dhe Fetare, mediave, 
dëshiroj të falënderoj me gjithë zemër artistin z. Agim Rada që ka 
dashur ta dhurojë gjeninë e vet dhe frymëzimin, që e ka nxitur të 
realizojë këtë vepër e cila, jam i sigurt, do të ngulitet në ndërgjegje dhe 
do të hyjë në kategorinë e veprave të artit të tokës sonë. Një falënderim 
nga zemra i drejtohet edhe zotit Gjergj Luca që me bujarinë e vet ka 
lejuar që kjo vepër arti të kishte një vend dinjitoz.

Ky rast fatlum i Udhëtimit Apostolik të Shenjtërisë së tij Papa 
Françeskut në Shqipërinë tonë na ka lejuar të angazhojmë burimet tona 
më të mira si qytetarë dhe si besimtarë në të vetmin Hyj dhe ka nxjerrë 
në dritë, përveç kompetencave specifike e aftësive logjistike, edhe 
cilësitë artistike të popullit tonë. Kështu që, pas këtij momenti kaq 
domethënës të përurimit të monumentit, do të mund të shijojmë edhe 
një koncert për të cilin, që tani, falënderoj Ministren e Kulturës Zonja 
Kumbaro, Drejtorin e Korit dhe artistët që do të paraqiten për të na bërë 
të kalojmë një orë kthjelltësie përreth një “tryeze”, asaj të artit, i vetmi 
që është në gjendje të bashkojë njerëzit, megjithëse në 
ndryshueshmëritë e tyre.

Sigurisht, nuk më takon mua ta përshkruaj veprën e zotërisë Rada 
nga këndvështrimi artistik. Megjithatë, dëshiroj të bashkëndaj me ju 
mendimet që më ka nxitur, përveç atyre që shpreha në fillim të këtij 
fjalimi.

Para së gjithash, fakti se personazhi i paraqitur është një frat 
françeskan: dikujt që një ditë i kërkoi Shën Françeskut të përshkruante 
se kush ishte një frat minor i vërtetë, ai iu përgjigj duke radhitur virtytet 
e fretërve që jetonin me të. Si të thuash se frati nuk ka një standard 
njohjeje: ai duhet të jetë shuma e të gjitha cilësive më të mira që shpirti 
njerëzor ka. Pra, ai që paraqitet para nesh sot nuk është thjesht një “frat”, 
por “njeriu” në thelbin e tij më të mirë. As nuk përfaqëson një kategori të 
vetme të klerit katolik, as një pjesë të vetme të shumë vetëve, që u 
përkasin të gjitha besimeve të pranishme në Shqipëri, që kanë pësuar 
përndjekjen deri në vdekje. Në të vërtetë, vetë shën Françesku thirret 
prej të gjitha besimeve “vëllai universal”. Pra, në këtë frat jemi me të 
vërtetë të gjithë... dhe të përfaqësuar mirë.

Në radhë të dytë, më bën përshtypje qëndrimi i tij si person i shtypur, 
pa lirinë e vet. Trupi i tij është i rëndë prej peshës së vet, por është i 
rënduar edhe më shumë prej atyre zinxhirëve që e mbajnë të kapur fort 
në tokë. Kujtimi i vuajtjeve të pësuara është ende i fortë në kujtesën e 
personave të rritur dhe në të moshuarit, por as ata, nëse nuk e kanë 
provuar burgun, zinxhirët dhe torturat, nuk mund të përfytyrojnë se sa 
vuajtje mbajnë ato pulse të prangosura! Aq më pak më të rinjtë, për të 
cilët shtypja që ka zgjatur deri rreth një çerek shekulli më parë është 
vetëm një fantazëm në kujtesën e prindërve të tyre dhe gjyshërve të tyre. 
Çfarë rreziku! Të harrojë të kaluarën është e kuptueshme në atë që 
dëshiron të ecë përpara, por – le të jemi të sigurtë! – nuk e ndihmon  
aspak atë që të ndërtojë të ardhmen.

Së fundi, më prek thellë në zemër ai krye dhe ai vështrim i drejtuar 
nga qielli! Psalmi 120 thotë: “Sytë e mi i çoj drejt maleve: prej nga do të 
më vijë mua ndihma?”. Lartësia, qielli është vendi drejt të cilit e çojmë 
natyrshëm vështrimin në çastin e nevojës, kur psherëtijmë, kur jemi në 
kërkim të një frymëzimi. Prandaj psalmisti vazhdon dhe përgjigjet: 
“Ndihma ime vjen prej Zotit, i cili krijoi qiellin e tokën”. Ta kemi 
vështrimin të drejtuar vetëm nga kjo botë do të thotë të mbetemi në 
kufijtë e ngushtë të një realiteti të destinuar që të mbarojë; të vështrojmë 
nga Qielli do të thotë t'i hapemi së ardhmes, asaj që na bën të ecim 
përpara: do të thotë t'i hapemi shpresës!

Duke përfunduar, po i përmbledh këto reflektime në një frazë të 
vetme që dëshiroj të jetë edhe urimi i sinqertë që bëj për ne dhe për të 
gjithë popullin shqiptar: “Të jetojmë një jetë të virtytshme, pa e harruar 
historinë tonë, me vështrimin të drejtuar gjithmonë nga Qielli, dhe Hyji 
do të jetë me ne!”.  

Faleminderit të gjithëve dhe urime.
Imzot Angelo Massafra OFM

Arqipeshkëv Metropolit i Shkodër-Pult
President i Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë

FJALIMI I PËRURIMIT TË STATUJËS NË SHKODËR
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Me datën 11 dhe 12 nëntor 2014 u zhvillua në Tiranë Asambleja e 
Zakonshme e Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë. Gjatë këtyre dy 
ditëve ipeshkvinjtë trajtuan çështje me rëndësi për jetën e Kishës 
Katolike në Shqipëri. Ishin të pranishëm edhe ipeshkvinjtë e ftuar nga 
Tivari e Kosova. 

Në fjalën e tij hapëse Imzot Angelo Massafra, President i KISH, bëri 
një përmbledhje të veprimtarive të zhvilluara në këtë vit sipas programit 
dhe vendimeve të plenares së fundit, duke vënë theksin mbi suksesin e 
Vizitës së Atit të Shenjtë në Shqipëri në Shtator të këtij viti. 

U fol gjithashtu mbi jehonën e kësaj vizite në popullin e Zotit, mbi 
detyrat që na dalin si popull dhe si Kishë nga kjo vizitë. Përveç kësaj u 
komunikuan nismat që kanë lindur pas kësaj ngjarjeje nëpër të gjitha 
Dioqezat. Ipeshkvinjtë gjetën rastin të falënderojnë edhe një herë Atin e 
Shenjtë për këtë mundësi, por edhe krejt popullin shqiptar që tregoi 
bujarinë e fisnikërinë e vet në këtë pritje dinjitoze duke u përballur me 
sakrifica. Kjo vizitë, u theksua gjatë Asamblesë, vuri Shqipërinë në 
qendër të botës dhe qe një rast i volitshëm për të paraqitur Kishën 
Katolike si përçuese e vlerave ungjillore, si Kishë e hapur ndaj dialogut 
ndërfetar. Falënderimi i shkon edhe Institucioneve shtetërore, të cilat 
luajtën një rol vendimtar në mbarëvajtjen e kësaj vizite. Dom Marian 
Gega ka informuar mbi ofertat e besimtarëve dhe të bamirësve, mbi 
shpenzimet dhe u vendos që këto oferta të publikohen.

Ipeshkvinjtë e pranishëm përgëzuan edhe Imzot Angelo Massafrën 
për emërimin e tij si Zv/ President i CCEE (Këshilli i Konferencave 
Ipeshkvnore të Evropës).

Imzot Angelo Massafra, si President i Konferencës Ipeshkvnore të 
Shqipërisë, bashkëndau përvojën e tij në Sinodin e Jashtëzakonshëm 
mbi Familjen që u zhvillua në Romë nga data 5-19 tetor. Mesazhi i dalë 
nga Etërit Sinodalë u është dërguar të gjithë meshtarëve e rregulltarëve.

Asambleja Kombëtare për Ungjillizimin e Ri që ishte parashikuar në 
fund të shtatorit 2014 do të zhvillohet në data 18-20 qershor 2015 në 
Shkodër. 

Papa Françesku ka vendosur që nga 30 nëntor 2014 deri më 2 shkurt 
2016 të jetë Viti për Jetën e Kushtuar. Hapja e Vitit të Jetës së Kushtuar në 
shkallë kombëtare do të zhvillohet në Shkodër me datë 13 dhjetor 2014. 

Me nxitjen e Shoqatës “Sant'Egidio” u pranua nga Ipeshkvinjtë dhe u 
vendos që në Tiranë, më 6-8 shtator 2015, të zhvillohet takimi ndërfetar, 
në Pallatin e Kongreseve. Liderit e besimeve të ndryshme fetare do të 
bashkëndajnë përvojat dhe idetë e tyre për një bashkëjetesë paqësore. 
Kjo nismë zë fill që nga 1986 nga Shën Gjon Pali II në frymën e takimit 
shpirtëror në Asizi-Itali. Prej vitesh ky takim zhvillohet në vende të 
ndryshme të botës. Sivjet përkon edhe me 20 vjetorin e paqes në Ballkan, 
ndaj kjo datë është e rëndësishme për Shqipërinë e jo vetëm.

Kisha Katolike duhet të bëhet zëri i atyre që nuk kanë mundësi të 
shprehen për arsye të kushteve ekonomike e shoqërore dhe varfërisë në 
të cilën jetojnë. Nën këtë këndvështrim u diskutua edhe për dy çështje të 
rëndësishme me natyrë sociale.

Çështja e parë kishte të bënte me prishjen e ndërtimeve pa leje. Kisha 
Katolike respekton ligjin dhe fton të gjithë qytetarët të respektojnë ligjin. 
Por, në të njëjtën kohë ajo u bën thirrje autoriteteve shtetërore që në disa 
zona të varfërisë ekstreme, para se autoritetet të vendosin për prishjen e 
ndonjë banese pa leje, do të ishte mirë që të sigurohen alternativa 
strehimi për ato familje që e kanë të pamundur një gjë të tillë. Ligji i 
Dashurisë, për Kishën, është më i rëndësishëm se dashuria për Ligjin. 
Për këtë arsye për Kishën rëndësia parësore i takon dinjitetit të personit 
njerëzor që mbetet i pastrehë.

Çështja e dytë e rëndësishme ishte ajo e punës. Është mjaft 
shqetësues fakti se nuk ka një kontroll të rreptë mbi zbatimin e ligjit për 
pagën minimale. Paga minimale, jo vetëm që është e vogël në vetvete, 
por shpesh nuk mjafton as për të ushqyer fëmijët në ndonjë familje ku 
punon vetëm një pjesëtar i saj. Risjellim në kujtesë, në këtë rast, fjalët e 
Papa Luanit XIII në Enciklikën “Rerum Novarum” ku thoshte se 
qeveritë e kanë për detyrë të angazhohen që kushtet në vendin e tyre të 
jenë të tilla që qytetarët të mos e ndjejnë nevojën të shkojnë në mërgim. 
Papa Françesku e përsërit shumë shpesh se kush i heq punën një njeriu, i 
ka hequr dinjitetin.

Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë

KOMUNIKATË PËR SHTYP E IPESHKVINJVE

DEKLARATË PËR SHTYP
NGA KËSHILLI NDËRFETAR I SHQIPËRISË 

Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë dhe 
anëtarët e tij (Komuniteti Mysliman i 
Shq ipë r i s ë ,  K i sha  Or todok se  
Autoqefale e Shqipërisë, Kisha Katolike 
e Shqipërisë dhe Kryegjyshata Botërore 
Bektashiane) mbështetur dhe nga 
Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë, po 
ndjekin me shqetësim situatën që po 

ndodh këto ditë në Lindjen e Mesme, në mënyrë të veçantë 
përndjekjen kriminale që terroristët e ISIS-it në Irak po 
ushtrojnë ndaj popullsisë lokale të krishterë, madje edhe ndaj 
myslimanëve dhe minoriteteve të tjera,  në mënyrë mizore 
përndjekjen dhe dëbimin e detyruar me dhunë të të 
krishterëve irakenë dhe të irakenëve të feve të tjera prej 
vendit të tyre. Ne dënojmë me forcë akte të tilla kriminale që 
nuk kanë asgjë të përbashkët me parimet themelore të 
besimeve tona.

Lusim Zotin i cili na ka krijuar të gjithëve që t'u kthejë 
paqen dhe dinjitetin atyre zonave. Në emër të Zotit 

kërkojmë të ulen armët e të kërkohet paqe dhe bashkëjetesë. 
I bëjmë apel gjithashtu Faktorit Ndërkombëtar, që të gjejë 

zgjidhjet e duhura në mënyrë, që të ndalet fenomeni i 
largimit dhe i shpërnguljes me dhunë për banorët e Mosulit 
dhe të rrethinave për shkak të besimit të tyre. Ne besojmë 
ngultësisht se e drejta e besimit është një e drejtë themelore e 
njeriut. Ne i gëzohemi kësaj të drejte në Shqipëri dhe një 
realiteti që besimet fetare e kanë ndërtuar e vazhdojnë ta 
ndërtojnë me shumë mund në vendin tonë. Duam t'u themi 
të gjithëve se është e mundur të jetojmë bashkë, duke 
ndihmuar njëri-tjetrin e duke respektuar njëri-tjetrin 
pavarësisht besimit, etnisë apo racës. 

Ndërkohë shprehim solidaritetin tonë me të gjithë ata që 
vuajnë jo vetëm në Irak, por në të gjitha vatrat e konfliktit në 
Lindjen e Mesme e u sigurojmë atyre lutjen dhe afërsinë tonë 
shpirtërore. 

Paqja e Zotit qoftë me ju!
Tiranë, më 10 gusht 2014
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Në Kongresin e fundit që u zhvillua në Sarajevë në maj 
të 2014  ku bashkë me Ipeshkvinjtë e CCEE – ishin edhe 
krejt anëtarët CEEC (Komisionit Evropian Për Edukimin 
Katolik), Ipeshkvi ynë Massafra e ftoi Sekretarin e 
Përgjithshëm të CEEC, Zotin Guy Selderslagh të vizitonte 
Shqipërinë dhe Shkollat Katolike. 

Kështu nga data 1-5 tetor 2014, patëm nderin ta kishim 
mes nesh. Vizita e tij ishte në vazhdën e bashkëpunimit mes 
Komisionit tonë Kombëtar të Edukimit Katolik të drejtuar 
nga Imzot Massafra dhe Komisionit Evropian Për 
Edukimin Katolik, CEEC. Përfaqësuesja e Komisionit 
tonë, Motër Teuta Buka, merr pjesë prej 4 vitesh në takimet 
e CEEC i cili po luan, për shkollat tona katolike në Shqipëri, 
rolin e mësuesit, në sa po na udhëzon drejt qartësimit të 
identitetin tonë si shkolla katolike dhe në përballjen me 
sfidën kryesore që është formimi i mësuesve dhe personelit 
drejtues. Sekretari i Përgjithëm vizitoi disa nga shkollat 
tona: Atë Shtjefën Gjeçovi- Lezhë, Gjimnazi e etërve 
Rogacionistë – Lezhë, Shkolla Verduna - Fushë Mamurras, 
Shkolla Vincens Prendushi - Durrës, Qendra Don Bosco – 
Tiranë, Shkolla Ylber- Tiranë, Kopshtin Maria Mazzarello 
–Tiranë, Gjimanzi Atë Pjetër Mëshkalla – Shkodër, Qendra 
Maria Ndihmëtare-Shkodër.

Njëkohësisht në datat 2-3 tetor ai takoi edhe autoritete lokale si 
Drejtorin e Drejtorisë Arsimore të Lezhës, Zotin Bardhok Pulaj; 
Drejtoreshën e DAR Durrës, znj Lindita Mukaj, për të bashkëndarë më 
ta dëshirën e përbashkët për një mësimdhënie që ka në qendër nxënësin, 
por edhe për t'u bërë të qarta vlerat pozitive që i sjellin përparimit të 
Vendit shkolla si tonat. 

Me datën 3 tetor takoi edhe zv. Ministrin e Arsimit, Zotin Arbjan 
Mazniku i cili u shpreh në mënyrë shumë pozitive për cilësinë edukative 
që shkollat tona ofrojnë. Nga ana jonë i shprehëm Zotit  Zv.-Ministër 
vullnetin tonë të mirë që të jemi palë në dialogun e reformave në arsim 
duke i dokumentuar edhe sugjerimet tona që herë pas here i kemi 
dërguar Ministrisë. Sekretari i Përgjithshëm theksoi faktin se shkolla si 
tonat, pa qëllim fitimi, ashtu si në shumë vende të Evropës, duhet të jenë 
të mbështetura nga ana ekonomikë në mënyrë domethënëse  nga shteti, 
duke e argumentuar me detaje kërkesën e tij. Përgjigjja e Zv. Ministrit 

ishte se kjo bisedë mund të hapet e të konsiderohet seriozisht në një të 
ardhme, por vetëm pasi të mbarojë reforma e pushtetit lokal dhe 
decentralizmit që është në vazhdim e do të përmbyllet në 2015. Që nga 
2016, tha ai, mund të dialogohet seriozisht mbi këtë argument.

Me datën 4 tetor ai takoi në shkollën Ylber-Tiranë, të gjithë 
drejtuesit e shkollave tona. Në këtë takim ai theksoi vullnetin e CEEC të 
mbështesë shkollat tona në iniciativat e tyre. Njëkohësisht zoti 
Selderslagh, shprehu përshtypjet e tij pozitive për punën e madhe dhe 
pasionin edukativ që bëhet me shumë përkushtim në shkollat tona. 

Në një debat të lirshëm me drejtuesit u diskutua përveç 
problematikave të edukimit me të cilat përballet çdo shkollë, mbi 
problemet në lidhje me reformat e përshpejtuara që po bën arsimi në 
Shqipëri të cilat rrezikojnë cilësinë e edukimit,  mbi mungesën e 
qartësisë nga ana e shtetit për liritë që na takojnë si shkolla private por 
edhe mbi ecjen që ne vetë ndjejmë që duhet të bëjmë në lidhje me 

identitetin tonë. 
U prek në këtë debat 

edhe problemi i menaxhimit 
dhe situatës ekonomike, 
sidomos duke menduar për 
të ardhmen, dhe ai vetë 
informoi mbi rezultatin e 
takimit me Zv. Ministrin. 

Në fund të vizitës 
Sekretari i Përgjithshëm 
duke falënderuar Imzot 
Massafrën për këtë mundësi 
shprehu edhe vullnetin të 
vazhdojë dialogun edhe me 
organet shtetërore për të 
nxitur dhe për të lehtësuar 
punën tonë në kërkesat tona 
të drejta në të mirë të 
edukimit në Shqipëri. 

N e  n g a  a n a  j o n ë  
shpresojmë që në 2016 
Asambleja CEEC të mund të 
bëhet në Shqipëri. 

Motër Teuta Buka

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM I EDUKIMIT KATOLIK EVROPIAN 
NË SHQIPËRI
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Në Romë, më 2-4 tetor 2014 u  zhvillua Asamblea e Zakonshme 
iKonferencës të Presidentëve të Konferencave Europiane të Kishës 
Katolike, ku mori pjesë edhe Imzot Angelo Massafra. Në mbarim u bë 
komunikata përfundimtare e Asamblesë Plenare KKIE, që vjion:

Familja nuk është një problem, por një zgjidhje për Europën. Është 
burim mundësish shumë të çmueshme për shoqëritë tona europiane në të 
cilat përbën kapitalin njerëzor. Nëse të shumta janë sfidat që kultura 
aktuale individualiste i paraqet familjes dhe martesës në veçanti, vetëm 
një baritore që di të vërë në qendër çdo person të bërthamës familjare 
(burrin, gruan, fëmijën, gjyshin) me veçantitë e tij dhe njësinë që ata 
përbëjnë në dritën e së vërtetës që misteri i personit të Krishtit i zbulon 
njeriut, do të mund t'i japë një limfë të re këtij realiteti dashurie në bazën 
e çdo marrëdhënieje njerëzore.

Asambleja vjetore plenare e Presidentëve të Konferencave 
ipeshkvore në Europë është zhvilluar këtë vit në Romë me ftesën e 
Kardinalit Angelo Bagnasco, President i Konferencës ipeshkvore 
italiane dhe Zëvendës-president KKIE. Në takim kanë marrë pjesë ndër 
të  t jerë ,  Prefekt i  i  
K o n g r e g a t ë s  p ë r  
Ipeshkvinjtë (Selia e 
Shenjtë), Kardinali Marc 
Oue l l e t  dhe  Nunc i  
Apos to l ik  në  I t a l i ,  
arqipeshkvi Adriano 
Bernardini.

Punimet intensive dhe 
t ë  d o b i s h m e  j a n ë  
zhvilluar në dritën e fesë, 
në klimën e vëllazërisë së 
konsoliduar dhe me 
p a s i o n  b a r i t o r.  N ë  
përfundim të punimeve 
p j e s ë m a r r ë s i t  n ë  
Mbledhjen Plenare të 
K K I E  d h a n ë  k ë t ë  
mesazh.

G j a t ë  m b l e d h j e s  
plenare të Këshillit të 
K o n f e r e n c a v e  
ipeshkvore të Europës, 
ipeshkvinjtë dëgjuan me 
pjesëmarrje të madhe 
relacionet e barinjve të Ukrainës dhe të vendeve të tjera europiane që 
janë duke kaluar vështirësi të mëdha me një numër të lartë viktimash dhe 
refugjatësh.

Vështrimi informativ u zgjerua deri në Lindjen e Mesme, duke filluar 
nga Toka e Shenjtë. Kudo, situatat janë të karakterizuara nga emëruesi i 
përbashkët i kompleksitetit, nga dhuna, nga vuajtja e më të dobtëve, nga 
pasiguria në lidhje me të ardhmen. Presidentët e Konferencave 
ipeshkvore të vendeve europiane sigurojnë afërsinë më të gjallë në 
lutjen drejtuar Krishtit, Princit të paqes, dhe solidaritetin konkret ndaj 
popullsive që vuajnë. Në të njëjtën kohë, nxisim bashkësitë e krishtera të 
vendeve të ndryshme që ta fuqizojnë veprën e tyre të pajtimit e të paqes 
duke sjellë ndihmesën e tyre për zgjidhje të drejta e në kohë. Gjithë kësaj 
i shtohet dhimbja e jo tolerancës ndaj të krishterëve dhe pakicave të 
tjera, që i dënojmë me vendosmëri. Me shpirt barinjsh, bashkëndajmë 
vuajtjen e madhe të shumë vëllezërve e motrave në fe e në njerëzim, 
ndërsa u kërkojmë autoriteteve ndërkombëtare vendime efikase, të qarta 
e të menjëhershme që t'u jepet fund tragjedive në akt, si dhe që të 
sigurojë kthimin e refugjatëve, në kohën më të shkurtër të mundshme, në 
tokat e tyre në gjendje sigurie dhe lirie.

Takimi me Papa Françeskun
Veçanërisht emocionues takimi me Papa Françeskun, të premten më 

3 tetor, gjatë të cilit Ati i Shenjtë tregoi se e njihte mirë situatën 
europiane duke kujtuar sfidat dhe vështirësitë e shumta që përshkojnë 
Europën sot. Duke marrë nxitje prej përshëndetjes së Kardinalit Péter 
Erdő, Papa Françesku bëri një reflektim mbi problemet shoqërore që e 
mundojnë Europën, në zanafillën e të cilave është një kulturë që shikon 
më shumë dukjen se personat, duke i nxitur pastaj ipeshkvinjtë 
europianë që të mos kenë turp të shpallin me qartësi Jezusin: Jezu Krishti 
është zgjidhja e problemeve tona.

Zbatime statutore 
Sh. T. Imzot Angelo Massafra O.F.M., Arqipeshkëv i Shkodër-Pultit 

dhe President i Konferencës ipeshkvore shqiptare është zgjedhur 
Zëvendës-President i KKIE, për një dyvjeçar (2014-2016). Ipeshkvi 
shqiptar zëvendëson Sh. T. Imzot Józef Michalik, arqipeshkëv i 
Przemysl që kishte hequr dorë prej mandatit të Zëvendës-Presidentit 
KKIE në marsin e kaluar, pasi kishte arritur përfundimin e mandatit të tij 
në cilësinë e Presidentit të Konferencës ipeshkvore polake.

Presidentët e Konferencave ipeshkvore të Europës falënderuan 
Zëvendës-Presidentin e ri për gatishmërinë e tij që t'i shërbejë Kishës në 
Europë dhe Sh. T. Imzot Józef Michalik-un për shërbimin e tij në vitet e 

fundit.
G j a t ë  t a k i m i t  u  

dëg juan  rapor te t  e  
komisioneve të KKIE, 
p u n a  e  t y r e  d h e  
perspektivat  për  të  
ardhmen. Asambleja 
çmoi angazhimin dhe 
projektet duke pohuar 
m i r ë n j o h j e n  d h e  
vlerësimin e vet. 

Familja dhe e ardhmja 
e Europës

Tema u shoqërua nga 
relacione të ekspertëve 
si: Prof. Joseph Weiler, 
President i Institutit 
Universitar Europian 
(F ieso le ) ,  t ë  ç i f t i t  
Ludmila e Stanislaw 
Grygiel, Instituti Papnor 
Gjon Pali II (Romë) si 
dhe të Sh. T. Imzot 
Stanislav Zvolenský, 
A r q i p e s h k ë v  i  

Bratislavës. Takimi dëshironte të ishte para së gjithash një moment 
reflektimi, në vigjiljen e Sinodit të familjes, mbi çështjet dhe dukuritë që 
i përkasin më nga afër familjes dhe baritores së familjes sot në Europë 
dhe që detyrojnë të bëhet një veprim i bindur. Në veçanti: 

a) U kujtua rëndësia e ligjeve dhe politikave që mbështesin familjen 
megjithëse nuk janë elementet e vetme vendimtare për t'i bërë ballë 
krizës së familjeve dhe rënies së lindjeve në kontinentin e vjetër. Kisha 
në Europë i fton Qeveritë të ndërgjegjësohen se nuk ka tjetër realitet që 
mund 'të prodhojë' kapital njerëzor si familja dhe thërret në syçeltësi 
përballë së keqes që disa ideologji, të cilat nuk e mbajnë parasysh të 
vërtetën e familjes, mund të sjellin.

b) Burimi i vërtetë i Kishës përbëhet prej dëshmisë së familjeve të 
krishtera që e jetojnë besnikërinë e tyre edhe në mes të një kulture shpesh 
individualiste. Janë këto familje që tregojnë tërheqjen e planit 
bashkëshortor dhe të hapjes ndaj jetës kur ky plan mbështetet në planin e 
Hyjit. Kujdesi për familjet e krishtera do t'i sjellë fryte edhe krejt 
shoqërisë.

c) Duke ndjekur shembullin e Karol Wojtyla-s, që qysh në vitet e para 
të meshtarisë vuri si parësi të shërbesës së tij familjen, si Kishë familjare, 
Kisha sot duhet t'i kthehet shkollës së “Papës së Familjes”, Gjon Palit II, 
për të zbatuar një 'baritore të përshtatshme'. Bëhet fjalë për një baritore 

FAMILJA: BURIMI I VËRTETË I EUROPËS
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që nis prej përvojës reale të njeriut, duke kërkuar në të gjurmët e pranisë 
së Hyjit. Në të vërtetë, në dritën e Personit të Krishtit dhe të mësimit të tij 
njeriu fillon të kuptojë vetveten. 'Baritorja e përshtatshme', pra, nuk 
është zbatimi i një projekti të përpunuar në tryezë, por zgjerohet në 
shoqërimin, nga ana e meshtarit dhe e bashkësisë së krishterë, të çifteve 
dhe  famil jeve  që  janë  
protagonistet e vërteta për ta 
kuptuar planin e Hyjit.

d) Në planin e Hyjit, 
familja nuk është një gjë 
private, por një e mirë për krejt 
shoqërinë dhe prandaj është 
edhe një institucion që, 
sikurse shumë të tjerë, në këtë 
moment duket se nuk u 
përgj igjet  dëshirave të  
drejtpërdrejta të shumë 
personave, sidomos të të 
rinjve. Ja paradoksi shumë 
europian. Nëse shumë të rinj 
dëshirojnë të krijojnë një 
familje, shumë të tjerë 
parapëlqejnë bashkëjetesën 
ose forma të tjera që e vonojnë investimin në një lidhje afatgjatë dhe të 
qëndrueshme. Në të vërtetë, kultura jonë sheh në 'lidhjen' një formë 
kufizimi, madje privimi, të lirisë personale. Kisha propozon një të mirë 
më të madhe dhe prandja nuk resht së kujtuari se si angazhimi besnik 
është burim i së mirës dhe i lumturisë. 

e) Megjithëse shkaqet janë të ndryshme, shumë martesa duket se 
sot nuk janë të vlefshme. Në vetëdijen për shumë drama që çojnë në 
dështimin e shumë martesave, përveç thirrjes në qëndresë, ka dalë në 
pah edhe nevoja për t'i thjeshtësuar dhe përshpejtuar proceset e anullimit 
aty ku kushtet e kërkuara janë të dukshme. Pra vetëm një baritore që di të 
jetë e vëmendshme ndaj personave dhe besnike ndaj Fjalës së Hyjit do të 
mund të shpallë me gjeste dhe me fjalë bukurinë e familjes, edhe në 

momentet e krizës, dhe do të mund të bëhet dëshmi e dashurisë së 
mëshirshme të Hyjit.

Gjatë takimit i nderuari Graziano Delrio, Nënsekretar i Shtetit në 
Presidencën e Këshillit të Ministrave, solli përshëndetjen e Qeverisë 
Italiane duke uruar që Europa të mund ta forcojë kulturën e vet, 

identitetin e vet, qytetërimin e 
vet si dhe të hapë rrugë të reja, 
edhe për sa i përket familjes.

Në këtë shkëmbim morën 
pjesë: Kardinal Oswald 
Gracias, President i FKIA 
(Federata e Konferencave 
Ipeshkvore të Azisë); Sh. T. 
I m z o t  L o u i s  P o r t e l a ,  
Zëvendës-President i SKIAM 
(Simpoziumi i Konferencave 
Ipeshkvore të Afrikës dhe 
Madagaskarit), L. T. Fouad 
Twal,  Patriark Latin i  
Jeruzalemit dhe Sh.T. Imzot 
A d e l i o  d e l l ' O r o  i  
Konferencës ipeshkvore të 
Kazakistanit.

Gjatë takimit, ipeshkvinjtë treguan vlerësimin e tyre për shërbimin 
ndaj Kishës dhe ndaj shoqërisë që Nunciatura Apostolike e Brukselit, 
KIBE (Komisioni i Ipeshkvinjve të Bashkimit Europian) dhe Misioni i 
përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Këshillit të Europës – ky i fundit i 
përfaqësuar nga i sapo-emëruari Vrojtues i Përhershëm, Imzot Paolo 
Rudelli – kryejnë pranë institucioneve europiane.

Presidentët e Konferencave ipeshkvore duartrokitën lajmin e arritjes 
së personalitetit juridik nga ana e Kishës katolike në Greqi pas më 
shumë se tridhjetë vjetësh dialog me autoritetet greke.

Asambleja plenare 2015 do të zhvillohet nga data 11 deri më 16 
shtator 2015 në Tokën e Shenjtë me ftesën e Lumturisë së Tij Fouad 
Twal, Patriark i Jeruzalemit të Latinëve.

FAMILJA: BURIMI I VËRTETË I EUROPËS

Sh. T. Imzot Angelo Massafra O.F.M., Arqipeshkëv i Shkodër-
Pultit dhe President i Konferencës ipeshkvore shqiptare u zgjodh 
dje pasdite (02.10.2014) Zëvendës-President i KKIE, për një 
periudhë dyvjeçare (2014-2016). Ipeshkvi shqiptar zëvendëson 
Sh. T. Imzot Józef Michalik, arqipeshkëv i Przemysl që kishte 
hequr dorë prej mandatit të Zëvendës-Presidentit KKIE në marsin 

e kaluar, pasi kishte arritur përfundimin e mandatit të tij në cilësinë 
e Presidentit të Konferencës ipeshkvore polake.

Pas zgjedhjes së Imzot Angelo Massafra-s, presidentët e 
Konferencave ipeshkvore të Europës të mbledhur në Romë për 
Asamblenë e tyre plenare, falënderuan Zëvendës-Presidentin e ri 
për gatishmërinë e tij për t'i shërbyer Kishës në Europë.

SH. T. IMZOT ANGELO MASSAFRA O.F.M 
ZËVENDËS-PRESIDENT I KKIE

Me 19 tetor, Papa Francesku me mbylljen e Sinodit kushtuar 
familjes, ka shpallur të lum Papa Pali VI.  Brescia është dioqeza 
prej se cilës vjen Giovanni Battista Montini, një vend me tradita të 
shëndetshme, i aftë për breza njerëzish te shenjtë. Kanë kaluar pak 
muaj pasi është shapallur i shejntë Papa Gjoni XXIII, edhe ky i 
fundit me origjinë nga Brescia. Eshtë shumë e rëndësishme të 
kujtojmë punën e të dyve ne Koncilin Vatikanit II. Papa Gjoni 
XXIII ka hapur Koncilin dhe Pali VI e ka mbyllur atë. Mund të 
themi se Pali VI ka qënë animator i mençur dhe i ekuilibruar dhe 
më vonë kujdestar besnik i Koncilit. Ai ishte i bindur se kisha dhe 
nxënësit e Jezusit nuk mund të shikojnë me indiferencë ngjarjet 
historike të njerëzimit, por këta duhet të rezervojnë një vëmendje 

të gjallur për çdo person dhe çdo aspekt të gjendjes njerëzore. Pali 
VI ka pasur një dashuri të madhe për Krishtin dhe Kishën. Kjo e 
fundit, nuk perceptohet si një institucion njerëzor dedikuar për 
organizimin e një fetari, por si vendi i takimit me Zotin nëpërmjet 
Jezu Krishtit në Shpirtin e Shenjtë, atëherë vendi i rritjes 
shpirtërore dhe rritjes së kapacitetit për të dashur dhe për të 
dhuruar. Animator i kuvendit të madhe të Koncilit, ka kërkuar të 
promovojë shenjtërinë autentike të krishterë, e aftë për t'u 
mishëruar në jetën dhe në problemet e shoqërisë bashkëkohore. 
Papa Francesku ka pranuar në mënyrë të përsëritur rëndësinë e 
madhe të mësimeve të tij, shkrime i  nga Magisteri patejkalueshëm
papnore e ardhshëm si Ecclesiam Suam dhe Evangelii nuntiandi.  

PAPA PALI VI ËSHTË  SHPALLUR I LUM

Vijim i fq. 8
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Është një familje në Shkodër e cila ka më shumë se një dekadë që vjen 
rregullisht me pushime në Velipojë, nga data 1 korrik deri me 15 gusht. 
Bëhet fjalë për një “familje” tepër të madhe prej rreth 60 vetësh, e cila 
është me plot kuptimin e fjalës 
'Speciale'. Besoj se e keni 
kuptuar që flitet për kampin 
veror të Projektit Shpresa, i 
cili hapet çdo vit për fëmijët 
dhe të rinjtë e 7 shtëpi-
familjeve të këtij projekti. Ata 
janë kategoria më e brishtë e 
shoqërisë, jo vetëm sepse 
vuajnë nga patologji mendore 
dhe fizike, por sidomos ngaqë 
shumë janë të braktisur nga 
prindërit biologjikë që i kanë 
konsideruar - kjo për shkak të 
emancipimit të cunguar të 
shoqërisë sonë - si një damkë 
turpi në vend të një dhurate të 
Zotit siç janë në të vërtetë.  
Falë  zemërgjerës isë  së  
bamirësve të ndryshëm si: 
Gruppo India; Il Comitato per 
la Lotta contro la Fame Forli; 
Jezuitët spanjollë, Karitasi 
Shkodër-Pult etj., këta fëmijë marrin strehim, ushqim, kujdes mjekësor, 
integrim social, trajtim psikologjik dhe siç e thamë edhe në fillim të 
artikullit, edhe 2 javë det, diell dhe aromë pishash në Velipojë.

Jeta në kamp është shumë e vrullshme. Stafi menaxhues, edukatoret 
dhe vullnetarët, shqiptarë dhe të huaj, vrapojnë janë gjithë ditën në 
këmbë pas fëmijëve që kërkojnë kujdes të pandërprerë. Dikush do të 
hajë, dikush të lahet, dikush të ndërrojë rrobat. Është vërtetë e lodhshmë, 
por siç shprehen vetë vullnetarët, të gjitha shumëzohen me zero kur 
vërejnë buzëqeshjet në fytyrat e fëmijëve ose kur ndonjëri i përqafon 
papritur, është një kënqësi 
shpirtërore tepër e veçantë, që 
vetëm kush e ka provuar e 
kupton. Këtu më poshtë po 
bashkangjisim dëshminë e një 
vullnetareje spanjolle, Rosa 
Maria Herrera, e cila ka 
shumë vite që merr pjesë si 
vullnetare në kamp.

“Çdo vit kur afrohet stina e 
verës mendimet e mia dhe 
v u l l n e t i  i m  d u k e t  s e  
dëshirojnë të paraprijë kohën 
dhe të drejtohen në një vend 
shumë larg nga jeta ime dhe 
puna ime e përditshme; çdo 
gjë që shoh më kujton 
Velipojën dhe fëmijët me ato 
çfarë kaloj në pushimet e mia 
që prej shumë vitesh dhe 
natyrshem më kalojnë në 
mendimet e mia secili nga 
personat që kam njohur atje: me këtë mund të luajë Albana; kjo tjetra 
mund t'i interesojë Teutës, kjo veshje mund t'i përshtatet mirë …

Dhe e ngarkuar me gjithë këto emocione, por mbi të gjitha me besim, 
gëzim dhe shpresë filloj një udhëtim të gjatë deri në plazhin e 
mrekullueshëm të Adriatikut, në një vend të bukur, në Shqiperi.

Ritakimi me fëmijët (vajza e djem) me nevoja të veçanta, me 
edukatorët e tyre, që prej vitesh kujdesen për ta me shumë dashuri, me 

personat qe drejtojnë organizimin e Kampit, i tejkalon të gjitha 
pritshmëritë. Shqetësimet që në dukje të parë ngjajnë kaq të 
rëndësishme mbeten në plan të dytë dhe i lë në vend një kohe të veçantë.

Në këtë ambient është e 
lehtë që tjetri të jetë më i 
rëndësishëm dhe në mes të një 
pune të vështirë, shpërblimi 
është  i  menjëhershëm;  
papritur dikush të ofron një 
puthje, dikush një përqafim, 
ditë të bukura me një 
buzëqeshje. Është vërtet një 
periudhë  e bukur ku dashuria 
dhe perkujdesi për tjetrin të 
pasurojnë.

Në këtë kamp veror kam 
m ë s u a r  t ë  p ë r b a l l o j  
vështirësitë në jetesë, për të 
jetuar në thellësi të së tashmes 
dhe për të falenderuar Zotin 
çdo moment si një dhuratë kur 
mbaron dita, sepse e kupton 
që dashuria që ke dhuruar  ka 
bërë të lumtur  fëmijët  dhe së 
bashku me ta, lumturohemi 
edhe ne .

Pushimet e mia ne kampin veror të Projektit Shpresa në Velipojë, më 
kanë mësuar shumë të bashkëjetoj me njerëz që janë ndryshe nga ne, që 
kanë nevoja të veçanta që ndihmohen dora-dorës, që besojnë në ne që as 
nuk flasim gjuhën e tyre, që na duan sepse ata e përjetojnë më mire se 
askush tjetër dashurinë e ofruar nga ne.

Kjo ka qenë dhe shpresoj të jetë për shumë kohë një eksperiencë e 
pasur dhe shumë e dashur e jetës sime”

Dhe nuk kishte si të ishte ndryshe në një strukturë sociale të 
mbështetur nga Kisha Katolike. Të paktën një herë në javë në kamp 

kremtohet Mesha Shenjtë, 
drejtur nga Atë Giuseppe 
Nicolai,  krahas lutjes së 
mbrëmjes e cila mbyll 
veprimtarinë e përnatshme në 
kamp. Shembulli më i freskët 
i asaj që sapo thamë, është 
vizita që Imzot Angelo 
Massa f ra ,  Arqipeshkëv 
Metropolit i Shkodër-Pult, 
bëri në kamp më 02.08.2014, 
në fillim të turnit të tretë. Pa 
zbritur mirë nga makina, 
Imzot Angelo u rrethua nga 
një trumbë fëmijësh të cilët 
m e  ç i l t ë r s i n ë  q ë  i  
karakterizon, shprehnin 
gëzimin për ardhjen e tij duke 
i drejtuar ato pyetjet dhe 
komentet e tyre të sinqerta që 
do ta bënin të buzëqeshte 
edhe njeriun më cinik në botë.

Siç u prononcua vetë Imzot Massafra përpara mediave të pranishme, 
“Kisha Katolike ka një ndjeshmëri të veçantë për këtë kategori si pjesë e 
misionit të saj jo vetëm baritor por edhe human dhe kështu do të jetë 
gjithmonë. Arqipeshkvi i bëri thirrje të gjitha Organeve Shtetërore 
kopetente si dhe të gjithë individëve vullnetmirë, të kontribuojnë me sa 
kanë mundësi për këtë shtresë e cila më shumë na jep sesa i japim.

Kronisti

SHOQATA “PROJEKTI SHPRESA” 
NË KAMPIN VEROR TË VELIPOJËS



11Fjala e Paqes

LAJME NGA DIOQEZA E SAPËS

Nr. 6 (119) Viti XVI
SHKODËR 2014

Pas përfundimit të projektit me “Miqtë e Zadrimës”, një tjetër projekt 
tashmë ka marrë jetë për zbatimin e tij, përqendruar kryesisht në zonat 
malore. Në kuadër të zbatimit të këtij projekti me titull “Edukim për 
Zhvillim në Dioqezën e Sapës”, financuar nga organizata bamirëse 
“Renovabis”, dhe në prag të fillimit të vitit të ri akademik 2014-2015, u 
zhvillua takimi i Rinisë Sdudentore të Dioqezës së Sapës. Ky takim u 
o r g a n i z u a  n g a  v e t ë  
Shkëlqesia e tij, Imzot 
Luc jan  Avgus t in i  nën  
kujdesin e Fondacionit 
“Partneritet për Zhvillim”. 
Pjesëmarrja e studenteve 
ngjal l i  kureshtjen dhe 
interesimin e tyre për 
qëllimin e këtij takimi, në 
mënyrë që falë mbështetjes 
që na ofrohet nga projektet e 
Bashkësisë Europiane, të 
shohim, të shqyrtojmë rrugët 
dhe mundësitë që na ofron 
vendi ynë me pasuritë 
natyrore që ia ka dhuruar 
Zoti. 

Gjatë fjalës së tij Imzot 
Lucjan Avgustini falenderoi 
të gjithë auditorin dhe 
profesorët e universitetit të Tiranës, të cilët mbajtën ligjëratat përkatëse. 
Ai tha se nëpërmjet punës së vet njeriu angazhohet jo vetëm për 
vetveten, por edhe për të tjerët e me të tjerët. Secili ka për detyrë të 
angazhohet për zhvillimin ekonomik; është detyrë solidariteti dhe 
drejtësie, por është edhe rruga më e mirë për përparimin e mbarë 
njerëzimit. Në porosinë drejtuar të rinjve, Ipeshkvi theksoi se Ju jeni e 

ardhmja e popullit, e vendit dhe e kishës sonë. Ju duhet të jeni 
protagonistë të një shoqërie të re. Duke u frymëzuar nga vlerat morale, 
shpirtërore të mund të angazhoheni për zhvillimin e tërësishëm të njeriut 
dhe vendit ku jetoni”.

Më pas, moderatori z. Tomë Preku, drejtori Ekzekutiv i Fondacionit 
“Partneritet për Zhvillim” ftoi ligjëruesit të mbanin fjalën e tyre. Prof. 

Zef Gjeta, Ekspert për 
Zhvillimin Rural, mbajti 
t e m ë n  “ S t u d i m  m b i  
potencialet e frutave të pyllit 
dhe të bimëve medicinale në 
rrethin e Pukës”.  Prof. 
Shkëlzen Marku, ekspert për 
Po l i t ika t  e  Bashkimi t  
E u r o p i a n ,  u  n d a l  n ë  
rëndësinë e Bashkimit 
Europian, përfitimet dhe 
detyrimet e Shqipërisë ndaj 
BE. Ndërsa specialisti Fred 
Haxhar i  d i sku to i  mbi  
Tu r i z m i n :  ‘‘ R e s u r s e t  
turistike në Dioqezën e 
Sapës’’, zhvillimi i tyre dhe 
pjesëmarrja e të rinjve në 
këtë zhvillim. 

Pas të gjitha ligjëratave një 
vend të veçantë zunë pyetjet dhe diskutimet e të pranishëmve lidhur me 
temat dhe ligjëratat që u trajtuan. Ky takim i pari i këtij lloji, siç e vuri në 
dukje edhe vetë organizatori, Imzot Avgustini, konsistoi në një 
përpjekje të vogël për të hapur dyert e shpresës dhe mundësitë e kërkimit 
të një të ardhmeje më të sigurt dhe më të mirë, veçanërisht për të rinjtë 
universitarë që studiojnë në fusha të ndryshme. 

TAKIMI I RINISË STUDENTORE TË DIOQEZËS SË SAPËS

Në Vigjiljën e festës së Shën Mëhillit, Imzot Lucjan Avgustini 
kremtoi meshën shenjtë për besimtarët 
e famullisë së Shën Mëhillit në Kryezi 
të Pukës, ku shuguroi altarin e kishës 
dhe bekoi dy këmbanat. Nëpërmjet 
bamirësve dhe nën kujdesin e 
f a m u l l i t a r i t  P a d e r  A n d r e a s  
Waltermann, Zoti bëri të mundur që 
kisha famullitare e rindërtuar vite më 
parë tashmë të kompletohet me altarin 
e ri, me të shenjtërueshmin sakrament 
dhe me këmbanaret. E me këto hire të 
veçanta, të gjithë besimtarët u 
bashkuan rreth tryezës eukaristike dhe 
rreth ipeshkvit të tyre duke u lutur e 
falenderuar Zotin për të gjitha dhuratat 
e tij. 

Në homelinë e rastit Imzot Lucjani 
u ndal në tri pika kryesore: në Fjalën e 
Zotit, në rëndësinë e shugurimit të 
altarit dhe bekimin e këmbanave, si 
dhe në porosinë që na la Papa 
Françesku gjatë vizitës së tij në Shqipëri. Në porosinë për Fjalën e Zotit, 
ai tha se Zoti thërret të gjithë pa dallim dhe në kohëra të ndryshme, sepse 
të gjithëve ua mëson udhët e tija hyjnore. E po kështu edhe Shën Pali na 
porositë dhe na fton që ta imitojmë Krishtin, të kemi të njëjtat ndjenja me 
Krishtin. Ndërsa në lidhje me rëndësinë e shugurimit të altarit, 
Shkëlqesia e tij theksoi se për të gjithë besimtarët kisha është shenjë e 

pranisë së Zotit në mesin tonë, është vatha që ka si derë të vetme e të 
domosdoshme Krishtin. Në pikën e 
tretë ai kujtoi fjalët e Atit të Shenjtë 
gjatë vizitës së tij në Tiranë, i cili pati 
përsëritur ftesën drejtuar vëllezërve e 
motrave të Shqipërisë, për të pasur 
guximin e së mirës, për të ndërtuar të 
tashmen e të ardhmen në vendin e tyre. 
Me një porosi të veçantë ju drejtua 
edhe të rinjve, të cilët i ftoi që të 
ndërtojnë jetën mbi Jezu Krishtin. 
Kush ndërton mbi Krishtin, ndërton 
mbi shkëmb, sepse Ai është gjithnjë 
besnik, edhe kur ne e shkelim besën. 

Dy këmbanat e  kishës janë ruajtur 
gjatë regjimit komunist në familjet e 
fshatit Kryezi. Këmbanat ishin 
pjesërisht të plasura dhe famullitari i 
dërgoi për restaurim në Gjermani në 
një firmë speciale në Nördlingen. 
Riparimet janë financuar prej 
Confraternitas Bonae Voluntatis, një 

bashkësi e priftërinjve që kujdesen për përhapjen e fesë. Këmbana e 
madhe mban mbishkrimin: Dhunti e qeveris italiane kishes, fisit 
kreshnik të Kryeziut në vitin 1930, kurse këmbana e vogël daton në vitin 
1927.

Violeta Marashi

SHUGURIMI I ALTARIT DHE BEKIMI I KËMBANAVE NË KRYEZI
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