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Kështu të dy 

do të jenë një trupi i vetëm...

Prandaj çka 

bashkon Hyu, 

njeriu të mos guxojë 

të ndajë!

(Mk 10, 8-9)

Faqe 2-3 Faqe 4 Faqe 6-8

 Ati i Shenjtë Françesku bëri U në Kubë, në jetën dhe së cilës do të jemi të thirrur t'i përgjigjemi në fazat e ndryshme 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vizita në Selinë e Organizatës së të ekzistencës. Nuk mund t'i ikim kësaj pyetjeje, është e ngulitur në 
Kombeve të Bashkuara në datë 19-28 shtator 2015. Me zemër. Kam dëgjuar më se një herë në mbledhje familjare t'u bëhet 

eshën  e Shenjtë në P fëmijëve pyetja: “Kë doni më shumë, babain apo nënën?”. Është si të 
pyesësh: Kush është më i rëndësishëm për ju? Kjo pyetje a është me të 
vërtetë vetëm një lojë e thjeshtë për fëmijë? Historia e njerëzimit është 

Jezusi u drejton nxënësve të vet një pyetje që në dukje është e shënuar prej mënyrës për t'iu përgjigjur kësaj pyetjeje.
pamatur: «Mbi çka biseduat rrugës?” (Mk 9,33). Një pyetje që edhe sot Jezusi nuk i druan pyetjet e njerëzve; nuk ka frikë nga njerëzimi, as 
Ai mund të na e bëjë: Për çfarë flisni përditë? Cilat janë aspiratat tuaja? nga pikëpyetjet e ndryshme që ai shtron. Përkundrazi, Ai njeh 
«Ata – thotë Ungjilli – nuk bënë zë. Udhës kishin biseduar kush ishte më “thellësitë” e zemrës njerëzore, dhe si pedagog i mirë është gjithmonë i 
i madhi» (Mk 9,34). U vinte turp t'i thoshin Jezusit se për çfarë po flisnin. gatshëm të na shoqërojë. Besnik ndaj stilit të vet, i bën të vetat 
Ashtu si në nxënësit e djeshëm, edhe në ne sot mund të ndeshet i njëjti pikëpyetjet tona, aspiratat tona dhe u jep atyre një horizont të ri. Besnik 
diskutim: “Kush është më i madhi?”. ndaj stilit të vet, arrin të japë një përgjigje të aftë që të paraqesë një sfidë 

Jezusi nuk këmbëngul me pyetjen e vet, nuk i detyron t'i thonë se për të re, duke i befasuar “përgjigjet e pritura” apo atë që dukej si e 
çfarë po flisnin rrugës; megjithatë, ajo pyetje mbetet, jo vetëm në përcaktuar. Besnik ndaj stilit të vet, Jezusi vë gjithmonë në zbatim 
mendjen, por edhe në zemrën e nxënësve. logjikën e dashurisë. Një logjikë e aftë të jetohet nga të gjithë, sepse 

“Kush është më i madhi?”. Një pyetje që do të na shoqërojë gjithë është për të gjithë.

dhëtimin Apostolik 

20 shtator 2015, 
e diel, kremtoi M laza de la Revolución, La Habana, 
ku pati homelinë që vijon:

PAPA FRANÇESKU NË KUBË DHE SHBA

Vijon në fq. 2

Filloi Sinodi i zakonshëm mbi familjen (5-25 tetor 2015) 
Lutemi për Papa Françeskun dhe për Etërit Sinodalë
PAPA FRANÇESKU 
ME FAMILJET

IPESHKVINJT EUROPIANË 
NË TOKËN E SHENJTË AKTIVITETE VERORE 
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Larg nga çdo lloj elitarizmi, horizonti i Jezusit nuk është për pak të emër të “tonit”. Ky shërbim i lë gjithmonë përjashta “të tutë”, duke 
privilegjuar të aftë të arrijnë në “njohjen e dëshiruar” apo në nivele të krijuar një dinamikë përjashtimi.
dalluara përshpirtërie. Horizonti i Jezusit është gjithmonë një propozim Të gjithë jemi të thirrur prej thirrjes së krishterë në shërbimin që 
për jetën e përditshme, edhe këtu, në ishullin “tonë”; një propozim që shërben dhe ta ndihmojmë njëri-tjetrin për të mos rënë në tundimet e 
gjithmonë bën që jeta e përditshme të ketë njëfarë shijeje të amshimit. “shërbimit që përdor”. Të gjithë jemi të ftuar, të nxitur nga Jezusi për të 

Kush është më i madhi? Jezusi është i thjeshtë në përgjigje: «Kush bartur barrët e njëri-tjetrit për dashuri. Dhe kjo pa shikuar përreth për të 
dëshiron të jetë i pari – pra më i madhi – le të bëhet i spasmi i të gjithëve parë se çfarë bën apo nuk bën i afërmi. Jezusi na thotë: «Kush dëshiron të 
dhe shërbëtori i të gjithëve» (Mk 9,35). Kush dëshiron të jetë i madh, t'u jetë i pari – pra më i madhi – le të bëhet i spasmi i të gjithëve dhe 
shërbejë të tjerëve, dhe të shërbëtori i të gjithëve» (Mk 
mos i përdorë të tjerët! 9,35). Ai bëhet i pari. Nuk 

Dhe ky është paradoksi i thotë: “Nëse i afërmi yt 
madh i Jezusit. Nxënësit dëshiron të jetë i pari, le të 
diskutonin mbi atë se kush shërbejë”. Duhet të ruhemi 
duhej të zinte vendin më të prej vështrimit që gjykon 
rëndësishëm, mbi atë se kush dhe ta nxisim veten të 
do të ishte i privilegjuari – besojmë në vështrimin që 
dhe ishin nxënësit, më të shndërron, në të cilin na fton 
afër t i t  e  Jezusi t ,  dhe Jezusi.
diskutonin për këtë! –, kush Kjo marrje përsipër e 
do të ishte mbi ligjin e barrës për dashuri nuk synon 
përbashkët, mbi normën e një qëndrim nënshtrimi, por 
përgjithshme, për t'u vënë në përkundrazi, vë në qendër 
dukje me dëshirën për epërsi çështjen e vëllait: shërbimi 
mbi të gjithë. Kush do të shikon gjithmonë fytyrën e 
ngjitej më shpejt për të zënë vëllait, prek trupin e tij, 
detyra që do të jepnin disa ndien afërsinë e tij derisa, në 
avantazhe. disa raste, “ta vuajë” atë, dhe 

Dhe Jezusi e trondit kërkon nxitjen e vëllait. Për 
logjikën e tyre duke u thënë atyre thjesht se jeta e vërtetë jetohet në këtë arsye shërbimi nuk është kurrë ideologjik, meqenëse nuk u shërben 
angazhimin konkret me të afërmin, pra duke shërbyer. ideve por personave.

Ftesa në shërbim paraqet një veçanti ndaj së cilës duhet të jemi të Populli i shenjtë besnik i Hyjit që jeton në Kubë është një popull që 
vëmendshëm. Të shërbejmë do të thotë, në pjesën më të madhe, të do festën, miqësinë, gjërat e bukura. Është një popull që ecën, që këndon 
kujdesemi për dobësinë. Të shërbejmë do të thotë të kemi kujdes për ata e lëvdon. Është një popull që ka disa plagë, sikurse çdo popull, por që di 
që janë të dobët në familjet tona, në shoqërinë tonë, në popullin tonë. të rrijë me krahë hapur, që ecën me shpresë, sepse thirrja e tij është për 
Janë fytyrat e vuajtura, të pambrojtura dhe të munduara që Jezusit na madhështi. Kështu e kanë mbjellë paraardhësit tuaj. Sot ju ftoj të 
propozon t'i shikojmë dhe na fton t'i duam konkretisht. Dashuri që kujdeseni për këtë thirrje, të kujdeseni për këto dhurata që Hyji ju ka 
konkretizohet në veprime dhe në vendime. Dashuri që dëftohet në bërë, por veçanërisht dua t'ju ftoj të kujdeseni dhe t'i shërbeni dobësisë së 
detyrat e ndryshme që si qytetarë jemi të thirrur të kryejmë. Janë vëllezërve tuaj. Mos i lini pas dore për shkak të planeve që mund të 
personat e vërtetë, me jetën e tyre, historinë e tyre dhe veçanërisht me duken joshëse, por që nuk interesohen për fytyrën e atij që të rri pranë. 
dobësinë e tyre, që Jezusi na fton t'i mbrojmë, t'i ndihmojmë, t'u Ne e njohim, jemi dëshmitarë të «forcës së pashoqe» të ringjalljes që 
shërbejmë.  Sepse të jesh i krishterë do të thotë t'i shërbesh dinjitetit të «prodhon në çdo vend sytha të kësaj bote të re» (Nxit. ap. Evangelii 
vëllezërve, të luftosh për dinjitetin e vëllezërve dhe të jetosh për gaudium, 276.278).
dinjitetin e vëllezërve. Prandaj, i krishteri është gjithmonë i ftuar t'i lërë Të mos e harrojmë Lajmin e Mirë të sotëm: madhështia e një 
mënjanë nevojat e veta, pritjet e veta, dëshirat e veta për gjithëpushtetësi populli, e një kombi; madhështia e një personi bazohet gjithmonë në atë 
para vështrimit konkret të më të dobtëve. se si i shërben dobësisë së vëllezërve të vet. Dhe në këtë gjejmë një prej 

Ekziston një “shërbim” që u shërben të tjerëve; por, duhet të ruhemi fryteve të një njerëzimi të vërtetë.
nga shërbimi tjetër, nga tundimi i “shërbimit” që përdor të tjerët. Sepse, të dashur vëllezër e motra, “kush nuk jeton për të shërbyer, 
Ekziston një formë ushtrimi që ka si interes të favorizojë “të mitë”, në nuk shërben për të jetuar”.

PAPA FRANÇESKU NË KUBË DHE SHBA

PAPA FRANÇESKU NË FILADEPHIA ME FAMILJET

Vijim i fq. 1  

E diel, 27 shtator 2015, në B. Franklin Parkuej, Filadelfia, Papa prej Hyjit dukej e patolerueshme. Nxënësit, nga ana e tyre, vepronin me 
F r a n ç e s k u ,  k r e m t o n  m e s h ë n  p ë r m b y l l ë s e qëllimin e mirë; por tundimi për t'u shkandulluar prej lirisë së Hyjit, i Cili 
në  Takimit VIII  Botëror të Familjeve. Në vijim Homelia e Tij. bën të bjerë shi mbi të drejtët ashtu si edhe mbi të padrejtët (krh. Mt 

5,45), duke tejkaluar burokracinë, zyrtarizmin dhe rrethet e ngushta, e 
Sot Fjala e Zotit na befason me një gjuhë të fortë alegorike, që na bën kërcënon përnjëmendshmërinë e fesë dhe, prandaj, duhet të refuzohet 

të mendojmë. Shëmbëlltyra të fuqishme, që u bëjnë thirrje reflektimeve me forcë.
tona. Një gjuhë alegorike që na bën thirrje, por që nxit entuziazmin tonë. Kur e kuptojmë këtë, mund të kuptojmë edhe se përse fjalët e Jezusit 

Në Leximin e parë, Jozuehu i thotë Moisiut se dy anëtarë të popullit mbi shkandullin janë kaq të ashpra. Për Jezusin, shkandull i 
të tij janë duke profetizuar, dhe shpallin fjalën e Hyjit pa asnjë mandat. padurueshëm është gjithçka që shkatërron dhe prish besimin tonë në 
Në Ungjill, Gjoni i thotë Jezusit se nxënësit ia kanë ndaluar njërit që të mënyrën e të vepruarit të Shpirtit Shenjt.
dëbojë shpirtrat e këqij në emër të Jezusit. Dhe këtu vjen befasia: Moisiu Hyji Ati ynë nuk lejon ta mundë kush në bujari dhe mbjellje. E 
dhe Jezusi i qortojnë këta bashkëpunëtorë sepse e kanë pasur mendjen mbjell praninë e vet në botën tonë, sepse «dashuria përmbahet në këtë: jo 
kaq të mbyllur. Eh, sikur të ishin të gjithë profetë të Fjalës së Zotit! Sikur se ne e kemi dashur Hyjin, por – Ai na ka dashur ne» i pari (1 Gjn 4,10). 
të ishte kushdo i aftë të bëjë mrekulli në emër të Zotit! Dashuri që na jep sigurinë e thellë: Ai na kërkon, Ai na pret. Pikërisht ky 

Ndërsa Jezusi gjen kundërshtim në njerëzit që nuk e kishin pranuar besim e bën nxënësin të nxisë, të shoqërojë dhe të bëjë që të rriten të 
atë që bënte dhe thoshte. Për ta, hapja e Jezusit ndaj fesë së ndershme e të gjitha nismat e mira që ekzistojnë përreth tij. Hyji dëshiron që të gjithë 
sinqertë të shumë personave që nuk bënin pjesë në popullin e zgjedhur bijtë e tij të marrin pjesë në festën e Ungjillit. Mos e pengoni atë që është 

Vijon në fq. 3
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e mirë – thotë Jezusi –, përkundrazi, ndihmojeni që të rritet. Të vëmë në Në mënyrë të drejtpërdrejtë, por me dashuri, Jezusi na thotë: «Nëse, 
dyshim veprën e Shpirtit, të japim përshtypjen se ajo nuk ka aspak të bëjë pra, ju, edhe pse të këqij, dini fëmijëve tuaj t'u jepni dhurata të mira, sa 
me ata që nuk janë “të grupit tonë”, që nuk janë “si ne”, është një tundim i më tepër Ati qiellor do t'u japë Shpirtin Shenjt atyre që ia kërkojnë!» (Lk 
rrezikshëm. Jo vetëm e bllokon kthimin në fe, por edhe përbën një 11,13). Sa urti ka në këto fjalë! Në të vërtetë, për sa i përket mirësisë dhe 
mbrapshti të fesë. dëlirësisë së zemrës, ne qeniet njerëzore nuk kemi shumë me çfarë të 

Feja ia hap “dritaren” pranisë vepruese të Shpirtit dhe na tregon se, mburremi! Por Jezusi e di se, për sa u përket fëmijëve, jemi të aftë për një 
s iku r se  l umtu r i a ,  edhe  bujari të pakufishme. Prandaj 
shenjtëria është gjithmonë e na nxit: nëse kemi fe, Ati do të 
lidhur me gjestet e vogla. «Ai na e japë Shpirtin e vet.
që do t'ju japë të pini një gotë Ne të krishterët, nxënës të 
ujë sepse jeni të Krishtit – thotë Zotërisë, u kërkojmë familjeve 
Jezusi, një gjest i vogël – me të botës që të na ndihmojnë. 
siguri nuk do ta humbë Jemi shumë vetë sot që marrim 
shpërblimin e vet» (Mk 9,41). pjesë në këtë kremtim, dhe 
Janë gjeste krejt të vogla, që edhe kjo është në vetvete diçka 
njeriu i mëson në shtëpi; gjeste profetike, njëfarë mrekullie në 
familjeje që humbasin në botën e sotme, që është e 
a n o n i m a t i n  e  j e t ë s  s ë  lodhur duke sajuar përçarje të 
përditshme, por që e bëjnë çdo reja, ndarje të reja, shkatërrime 
ditë të ndryshme prej tjetrës. të reja. Eh, sikur të ishim të 
Janë gjeste nëne, gjysheje, gjithë profetë! Sikur secili prej 
babai, gjyshi, biri, vëllai. Janë nesh t'u hapej mrekullive të 
gjeste ëmbëlsie, dashurie, dashurisë për të mirën e 
dhembshurie. Gjeste si pjata e familjes së vet dhe të të gjitha 
ngrohtë e atij që pret të hajë familjeve të botës – dhe jam 
darkë, si ngrënia mëngjes herët duke folur për mrekulli 
e atij që di të shoqërojë duke u dashurie –, e që të mund të 
zgjuar në agim. Janë gjeste kapërcehej kështu shkandulli i 
familjare. Është bekimi para një dashurie meskine e pa 
fjetjes dhe përqafimi në kthim besim, të mbyllur në vetvete, 
nga një ditë e gjatë pune. pa durim me të tjerët! Po ju lë si 
Dashuria shprehet në gjëra të pyetje, që secili të përgjigjet – 
vogla, në vëmendjen ndaj pse e thashë fjalën “pa durim”: 
hollësive të çdo dite të cilat në shtëpinë time, bërtasim apo 
bëjnë që jeta të ketë gjithmonë flasim me dashuri e ëmbëlsi? 
shijen e shtëpisë. Feja rritet kur Është një mënyrë e mirë për ta 
jetohet dhe formohet prej matur dashurinë tonë.
dashurisë. Prandaj familjet Sa bukur do të ishte nëse 
tona, shtëpitë tona janë Kisha të njëmendta shtëpiake: janë vendi i kudo, edhe përtej kufijve tanë, të mund ta nxisnim dhe ta çmonim këtë 
përshtatshëm në të cilin feja bëhet jetë dhe jeta rritet në fe. profeci dhe këtë mrekulli! Ta përtërijmë fenë tonë në fjalën e Zotit që i 

Jezusi na fton të mos i pengojmë këto gjeste të vogla të fton familjet tona në këtë hapje; që i fton të gjithë që të marrin pjesë në 
mrekullueshme, madje, dëshiron që t'i nxisim, që t'i bëjmë të rriten, që ta profecinë e besëlidhjes mes një burri e një gruaje, që lind jetë dhe zbulon 
shoqërojmë jetën ashtu siç na paraqitet, duke ndihmuar që të nxisim të Hyjin. Që të na ndihmojë të marrim pjesë në profecinë e paqes, të 
gjitha gjestet e vogla të ëmbëlsisë dhe të dashurisë 
dashurisë, shenja të pranisë f a m i l j a r e .  Q ë  t ë  n a  
së tij të gjallë e vepruese në ndihmojë të marrim pjesë 
botën tonë. në gjestin profetik të 

Ky qëndrim në të cilin përkujdesjes me ëmbëlsi, 
jemi të ftuar na bën të me durim dhe me dashuri 
pyesim veten, sot, këtu, në për fëmijët  tanë dhe 
përfundim të kësaj feste: si gjyshërit tanë.
jemi duke punuar për ta Çdo person që dëshiron 
jetuar këtë logjikë në të formojë në këtë botë një 
familjet  tona dhe në familje e cila t'u mësojë 
shoqëritë tona?, çfarë lloj bijve të gëzohen për çdo 
bote duam t'u lëmë bijve veprim që ka qëllimin ta 
tanë (krh. Laudato sii, mposhtë të keqen – një 
160)? Nuk mund t 'u  familje që të tregojë se 
përgjigjemi vetë këtyre Shpirti është i gjallë e 
pyetjeve. Është Shpirti veprues –, do të gjejë 
Shenjt ai që na thërret dhe m i r ë n j o h j e n  d h e  
na sfidon t'u përgjigjemi vlerësimin, çfarëdo populli, 
atyre bashkë me familjen e besimi apo krahine që t'i 
madhe njerëzore. Shtëpia përkasë.
jonë e përbashkët nuk mund Hyji na dhashtë të 
t'i durojë më përçarjet e shterpëta. «Sfida urgjente për ta mbrojtur gjithëve ne që të jemi profetë të gëzimit të Ungjillit, të Ungjillit të 
shtëpinë tonë […] përfshin përpjekjen për ta bashkuar krejt familjen familjes, të dashurisë së familjes, të jemi profetë si nxënës të Zotërisë, 
njerëzore në kërkimin e një zhvillimi logjik dhe të tërësishëm, sepse e dhe na dhashtë hirin që të jemi të denjë për këtë dëlirësi të zemrës që nuk 
dimë se gjërat mund të ndryshojnë» (ibid., 13). Që bijtë tanë të gjejnë në shkandullohet prej Ungjillit. Ashtu qoftë.
ne disa pika referimi për bashkimin, jo për ndarjen. Që bijtë tanë të Nga www.vatican.va
gjejnë në ne persona të aftë për t'u bashkuar me të tjerë në mënyrë që të 
bëjnë të lulëzojë e gjithë e mira që Ati ka mbjellur.

Vijim i fq. 2
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Mesazhi i Asamblesë Plenare të Këshillit të Konferencave drejtësi dhe stabilitet në rajonet e popujt e ndryshëm: ipeshkvinjtë 
Ipeshkvnore të Europës, Toka e Shenjtë 2015. ripohojnë se dialogu dhe zhvillimi janë emri i vërtetë i paqes. Duke 

garantuar barazinë e shtetasve, Vendet dhe shoqëritë e Lindjes së 
Presidentët e Konferencave Ipeshkvnore të Vendeve europiane, në Mesme, të pasura me trashëgimitë e veta kulturore e fetare, do të mund të 

Asamblenë Plenare në Tokën e Shenjtë (11-16 shtator 2015), u shprehin ishin një shembull i bashkëjetesës për bashkësinë ndërkombëtare. Në 
afërsinë e tyre besimtarëve, dhe falënderojnë Patriarkun e Jeruzalemit Tokën e Shenjtë bashkësia e krishterë ndihmon në mënyrë krejtësisht të 
për ftesën. Falënderojnë po ashtu rregulltarët, në këtë vit të kushtuar veçantë për të ndërtuar paqen, mirëkuptimin dhe kulturën e faljes, pa të 
jetës së kushtuar, dhe të gjithë të krishterët që kanë takuar e që jetojnë në cilat nuk ekziston kohezion shoqëror. Në veçanti, ipeshkvinjtë urojnë që 
këtë Tokë, për dëshminë e tyre të fesë dhe për ruajtjen e vendeve të situata delikate në zonën e Kremizanit të gjejë një zgjidhje të 
shenjta si vende të kujtesës së krishterë dhe të kultit të gjallë. Me këtë përshtatshme dhe që respekton të drejtat e familjeve, të pronave të tyre, 
shtegtim të tyre, ipeshkvinjtë europianë kanë dëshiruar edhe të nxisin të dy bashkësive rregulltare si dhe të misionit të tyre edukativ.
shtegtarët në tokën e Jezusit për të përtërirë fenë dhe për të mbështetur të Ka dalë në pah me forcë nevoja për të respektuar lirinë fetare, e drejtë 
krishterët e këtyre vendeve. themelore njerëzore pa të cilën të drejtat e tjera rezultojnë të brishta. 

Duke ardhur këtu, ipeshkvinjtë europianë kanë dashur edhe të Provë tragjike e kësaj është përndjekja e të krishterëve, shumë prej të 
përtërijnë rrënjosjen e tyre në Krishtin në një moment në të cilin Europa i cilëve kanë dhënë jetën e tyre me dëshmi shembullore feje: për ta e 
kërkon Kishës, edhe pse jo gjithmonë në mënyrë të vetëdijshme, që ta drejtojmë lutjen tonë, atyre u shprehim afërsinë tonë vëllazërore dhe 
shpallë pa frikë dhe me gëzim risinë e jetës në Krishtin që është Ungjilli. admirimin. Gjithashtu, shekullarizimi që po ndodh në Vendet europiane 
Nxitja Apostolike e Papa Françeskut, Evangelii Gaudium (Gëzimi i priret ta izolojë besimin në sferën private dhe në kufijtë e shoqërisë. Në 
Ungjillit), është kujtuar shpesh si një nxitje për përtëritje baritore. Edhe këtë fushë hyn edhe e drejta themelore e prindërve për t'i edukuar fëmijët 
jubileu i mëshirës është një dhuratë për Kishën dhe rast hiri që bashkësia e tyre sipas bindjeve të tyre. Që kjo liri të jetë e mundur është e 
e krishterë, së bashku me barinjtë e vet, e ka pranuar tashmë si një kohë të nevojshme që shkollat katolike të mund ta zhvillojnë detyrën e tyre 
kthimit shpirtëror dhe të hovit të ri misionar. edukative në dobi të të gjithë shoqërisë me çdo mbështetje të 

Duke parë gëzimet, vuajtjet dhe sfidat e Kishës në Vendet e përshtatshme. Ipeshkvinjtë europianë e theksojnë këtë të drejtë të lindur 
ndryshme, ka dalë në pah lëvizja e madhe e popujve: të arratisur, edhe në Tokën e Shenjtë dhe janë solidarë me barinjtë dhe familjet e 
refugjatë, emigrantë. Dëshpërimi nuk ka kufij. Kompleksiteti i këtij shqetësuara për edukimin e bijve të tyre.
eksodi, me diferencimet e veta të pashmangshme, kërkon nga ana e Një temë e shfaqur shpesh dhe që e lidh Asamblenë me Sinodin e 
Shteteve të ndryshme, situatat e të cilave janë rrënjësisht të ndryshme, ardhshëm është ajo e Familjes. Është theksuar bukuria e saj njerëzore 
shumë vëmendje me qëllim që t'u jepet një përgjigje në kohën e duhur dhe e krishtera si dhe realiteti i saj universal: babai, nëna, bijtë. 
nevojave për ndihmë të menjëhershme dhe për mikpritje të personave të Shqetësim të veçantë ngjall rënia demografike që shënohet pothuajse në 
dëshpëruar për shkak të luftës, përndjekjeve, mjerimit. Shtetet, të gjitha Vendet europiane. Në Nazaret presidentët e Konferencave 
nëpërmjet institucioneve të ndryshme, duhet të ruajnë rendin publik, të Ipeshkvnore, së bashku me familjet lokale, janë lutur për Sinodin dhe 
garantojnë drejtësinë për të gjithë dhe të japin një gatishmëri bujare në këto familje, së bashku me famullitarët, kanë siguruar se gjatë Sinodit do 
dobi të atyre që kanë me të vërtetë nevojë, në perspektivë edhe të një të luten përditë, në Bazilikën e Lajmërimit të Zojës, për Papën dhe 
integrimi respektues dhe bashkëpunues. I madh është angazhimi i Ipeshkvinjtë e mbledhur në Romë.
Kishave të Europës që, duke ndjekur udhëzimet e Atit të Shenjtë Kisha beson ngultas në familjen e themeluar në martesën mes një 
Françeskut, bashkëpunojnë me Shtetet, të cilët janë përgjegjësit e parë të burri dhe një gruaje: ajo është qeliza bazë e shoqërisë dhe e vetë 
jetës shoqërore dhe ekonomike të popujve të tyre. Përvojat e shumta bashkësisë së krishterë. Nuk kuptohet se përse realitete të ndryshme 
tashmë në veprim nxisin që të vazhdohet dhe të shtohet çdo përpjekje. bashkëjetese duhet të trajtohen në të njëjtën mënyrë. Shqetësim të 
Duke pasur parasysh kompleksitetin e situatave dhe gjerësinë e veçantë ngjall përpjekja për të zbatuar “teorinë e gender-it”: është një 
tragjedive humanitare, urojmë që edhe OKB të marrë vendosmërisht në projekt i “mendimit të vetëm”që priret të kolonizojë edhe Europën dhe 
konsideratë gjendjen dhe të arrijë në zgjidhje efikase jo vetëm në lidhje për të cilin ka folur shpesh Papa Françesku. Kisha nuk e pranon “teorinë 
me mikpritjen e parë por edhe me Vendet e prejardhjes së migrantëve, e gender-it”sepse ajo është shprehje e një antropologjie në kundërshtim 
duke marrë masa të përshtatshme për të ndaluar dhunën dhe për të me vlerësimin e vërtetë dhe të njëmendtë të personit njerëzor.
ndërtuar paqen e zhvillimin e të gjithë popujve. Gjithashtu, paqja në Në pritje të Vitit të Mëshirës, barinjtë kanë përtërirë angazhimin e 
Lindjen e Mesme dhe në Afrikën e Veriut është jetësore për Europën, tyre për lumturinë e vërtetë dhe fatin e njeriut. Prandaj, sikurse apostujt e 
ashtu siç është vendimtare që të arrihet sa më shpejt në një paqe të vërtetë parë, i drejtohen njeriut europian dhe Shteteve me fjalën e Ungjillit, të 
në vetë kontinentin, duke filluar nga Ukraina. vetëdijshëm se vetëm në Jezu Krishtin gjejnë përgjigje pyetjet e thella të 

Lindja e Mesme, që vuan konflikte, përçarje e luftëra, ka nevojë për zemrës dhe kryhet plotësisht humanizmi europian.

PRESIDENTËT E KONFERENCAVE IPESHKVNORE 
TË VENDEVE EUROPIANE, NË TOKËN E SHENJTË 



Takimet Ndërkombëtare dhe nderfetare janë iniciativa që kanë Jashtëm italian, Ministri italian i Drejtësisë, Sekretari i Përgjithshëm 
filluar që nga  gjysma e viteve 80-të, të  promovuara nga Komuniteti “Besime për Paqen” Japoni, Zv.ministri i Bashkëpunimit dhe Zhvillimit 
Sant'Egidio, me qëllim  promovimin e  njohjes reciproke dhe dialogun nga Gjermania, ministri i Punëve të Jashtme nga Salvadori, ish-
mes besimeve fetare, në sajë të horizontit të paqes. Komuniteti president i Komisionit Europian, Romano Prodi, etj. Ceremonia e 
Sant'Egidio ka filluar të jetojë frymën e Ditës Botërore të lutjes së Asizit, inaugurimit u  mbajt  në Pallatin e Kongreseve, pastaj dita e dytë 
i frymëzuar nga Papa Gjon Pali II në 1986, duke mikpritur ftesën e tij të me panele të ndryshme rreth zhvillimeve ndërkombëtare. Panele që 
fundit të bërë në atë takim historik: “Të vazhdojmë të thellojmë kishim si temë “Paqja është gjithmonë e mundshme”, “Të krishterë, 
mesazhin e Paqës e të jetojmë myslimanë dhe sfidat e botës 
frymën e Asizit”. Që në atë globale”, “Paqja është e 
kohë, përmes një rrjeti miqësie m u n d s h m e  n ë  I r a k ” ,  
mes përfaqësuesve të feve e “Globalizimi i solidaritetit”, 
kulturave të ndryshme në më “Azia mes zhvillimit dhe 
shumë se 60 vende, Komuniteti humanizmit: një pyetje për 
ka promovuar një peligrinazh besimet”, “Shqipëria, vendi i 
paqeje, që është ndalur nga viti bashkëjetesës”, “Emigrantë: 
ne vit, në vende te ndryshme të Një sf idë globale”,  “Të 
europës e mesdheut. imagj inosh paqen-Roli  i  

“Paqja është gjithmonë e besimeve dhe politikës”, 
mundshme” ishte ky titulli i 29 i “Histori të Mesdheut: Deti qe 
takimit  Ndërkombëtar e bashkon dhe ndan”, “Bujaria 
Nderfetar të Lutjes së Paqës që shpirtërore dhe tregu global”, 
Komuni te t i  San t  Eg id io  “Skenare lufte: Paqja e vënë në 
organizon do vit duke uar më sprovë”, “Europa në udhëkryq” 
tej iniciativën e Gjon Pali II në dhe “Të varfërit sot dhe besimet. 
1986. Nga data 6-8 Shtator 2015 Propozimet konkrete u bënë  për 
Fryma e Asizit mbërriti në t'u thënë “Ndal!” konflikteve në 
Tiranë, duke bashkuar 400 lidër botë. Propozime konkrete u 
të besimeve fetare nga 60 vende bënë nga vendet në konflikt si 
të botës në kryqitetin tonë. Burra e gra me besime të ndryshme kanë Siria, Iraku, Nigeria, Mindnao (Filipinet) dhe Libia. Aktivitete me të 
biseduar pavarësisht historive që i ndajnë. Identitet kanë qenë të rinjtë e pasurojmë edhe më shumë këtë event me tematikë “Nuk ka të 
dukshme, por ishte një bashkim i thellë në emër të paqes që është rrënja e ardhme pa Paqe!”. Ditën e tretë u bë mbjellja e pemës së parë të Paqes 
do feje. Sepse “Paqja është emri i Zotit”. Ndërsa Lufta është “nëna e të nga të gjithë krerët e besimeve fetare pastaj u shpall Apeli për Paqen në të 

gjithë varfërive”. Në lutjen e Paqes morën pjesë edhe personalitete të gjithë botën, ku secili nga pjesëmarrësit mori pjesë  në nënshkrimin e tij. 
shquara të politikës, personalitete të larta të të gjitha besimeve fetare, Nga Tirana u dha nje mesazhë i fortë paqeje e dialogu, përpara një 
historianë, filozofë, ekspertë të zhvillimeve ndërkombëtare, përfaqësues bote që duket sikur po dorëzohet ndaj luftërave e terrorizmit. Te gjithë 
të botës akademike, gazetarë, teologë, shkrimtarë të njohur. Në Lutjen krerët e besimeve fetare u angazhuan për  paqen. 
për Paqe 2015 nuk munguan edhe pothuajse  400 personalitete politike 
dhe jo vetëm, mes tyre: Zv. Presidenti i Parlamentit Europian, Ministri i 

vazhdoi 

ç ç

ç

Xhoana Marashi (Molla)

KOMUNITETI SANT EGIDIO 
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Në datat 15-18 Gusht 2015, Kisha Katolike dhe Caritas Shqiptar kanë Gjatë këtyre vizitave. Kardinali bisedoi me banorët jo vetëm për situatën e 
mirëpritur vizitën e Kardinalit Rainer Maria Woelki, Arqipeshkv i Dioqezes përmbytjeve por edhe kushtet social ekonomike të tyre. Në datë 17 Gusht 
se Këlnit dhe kryetar i Komisionit XII për çështjet e bamirësisë në paradite Kardinali ka vizituar Qëndrën ditore “Dritarja e Dijes” në 
Koferencën Ipeshkvore  Gjermane.  Breglumi. Kjo qëndër ditore financohet me fondet e Qeverisë Gjermane. 

Në këtë vizitë Kardinal Woleki shoqërohej nga Arqipeshkvi ndihmës, dy Gjate kësaj vizite Kardinali u njoh me punën që realizon Stafi i projektit me 
përfaqësues të Koferencën Ipeshvnore Gjermane, Presidenti i Caritasit fëmijët dhe të rinjtë për të përmisuar jetesën e tyre social – edukative. 
German Dr. Peter Neher, Drejtori i Caritasit Gjerman Dr. Oliver Mueler dhe Antarët e delegacionit biseduan gjithashtu edhe me grupin e të rinjëve të 
Projekt Menaxheri  i Caritas-it qëndrës.  Delegacioni vizitoi edhe 
Gjerman Peter Biermann. Qëllimi i disa familje në këtë zonë për të 
kesaj vizite 3 ditore ka qënë njohja biseduar dhe për tu njohur më nga 
me realitetin e Kishës Katolike në afër me kushtet e tyre të jetesës.
Shqiperi dhe me impaktin e Pasditen e datës 17 Gusht 
projekteve të financuara nga Caritasi delegacioni pati një takim në 
Gjerman. Qëndrën e Pritjes së Refugjatëve.

Vizitën e parë Delegacioni e Në datën 18 Gusht Delegacioni 
realizoj në 16 Gusht pranë komuniteit vizitoi Arqipeshkvin e Shkodrës dhe 
të Bijave të Dashurisë së Shën P r e s i d e n t  i  K o n f e r e n c e ë s  
Vinçencit  në Mollas. Një vizitë Ipeshkvnore Shqiptare Imozot 
vëllazërore e cila emocionoi shumë Angelo Massafra. Gjatë vizitës 
jo vetëm murgeshat por edhe Imzot Massafra e njohu delegacionin 
bashkëpuntorët laikë të këtij me dianmikat e jetës së Kishës në 
komunteti. Më pas vizita vazhdoi në Dioqezen e Shkodres dhe ne 
famullinë “Kisha e Zonjës së Shqiperi.
Këshillës së Mirë” në Kuçovë. Vizita Më pas u dha një konferencë për 
në këtë zonë ka patur në fokus shtyp ku Imozt Massafra dhe 
përmbytjet e Shkurtit 2015. Falë ndihmës së Caritas Gjerman është bërë e Kardinal Woelki u pronuncuan mbi çështjne e emigracionit dhe dhanë 
mundur ndërhyrja në këtë zonë për të lehtësuar jetesën e familjeve të mesazhin e rëndësishem se e ardhmja e brezave të rinj është në Shqipëri dhe 
dëmtuara. Vizita ishte e organizuar në dy pjesë: takimi në famulli me Kisha Katolike ka dhënë e do të japë mbështtetjen e saj per zhvillimin 
famullitarin, operatorin lokal dhe vullnetarët  të cilët prezantuan situatën e integral e mbrojtjen e dinjitetit njerezor të çdo personi.
ndodhur dhe ndërhyrjen e realizuar . Pjesa e dytë ishte vizita në disa prej Dr. Albert Nikolla
familjeve të prekura nga përmbytjet dhe të ndihmuara nga Caritas Shqiptar. 

VIZITA E KARDINAL WOELKI
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Avioni VK 724 u nis nga Tirana 10 minuta para kohe, pas 35 hyjmë më thellë në domethënien e fortë të të qenurit vëllezër mes nesh 
minutash do të jemi përsëri në tokën tonë, në Puglia (Pulia), kaq afër dhe bij të të njëjtit Atë. Arsye gëzimi ishte edhe bashkëndarja e një 
gjeografikisht, por edhe aq larg përsa i takon kulturës, traditave dhe stilit pasditeje në det me të rinjtë me nevoja të veçanta të 'Progetto Speranza'. 
të jetës. Me spontanitetin e tyre na kanë mësuar që të qenurit ndryshe është një 

Duke admiruar nga dritaret e pasuri dhe jo një pengesë dhe në 
v o g l a  b r i g j e t  s h q i p t a r e  q ë  'vogëlsinë' e tyre kemi parë kushtin e 
largoheshin, na kthehen në mëndje 7 nevojshëm për të arritur Mbretërinë e 
ditët në të cilat ishim protagonistë të Qiellit. 
shumë eksperiencave të forta duke Bashkë me këtë përvojë shërbimi, 
takuar realitete të ndryshme, të kemi njohur edhe një periudhë të 
bashkuara nga i njëjti besim  historisë së shekullit të kaluar që ne e 

E njëjta fe që i ka shtyrë një grup injoronim tërësisht dhe që nuk e 
prej 9 të rinjsh, të shoqëruar nga kishim lexuar asnjëherë në librat tanë 
famullitari i tyre don Francesco, të të historisë. 
kalonin një javë në mes të gushtit në Vizita në vendet e tmerrshme të 
n j ë  m ë n y r ë  n d r y s h e  n g a  e  martirizimit të shumë të krishterëve 
zakonshmja . Me shumë entuziazëm dhe dëshmia e gjallë e një motre 
dhe me dëshirën për ta vënë vetën në stigmatine, e cila u kishte mbijetuar 
provë, të ledhatuar nga mikpritja persekutimeve, na ka bërë të 
mahnitëse e motër Evës dhe motër kuptonim fenë e madhe të këtij 
Violetës, iu besuam udhërrëfimit të populli, flaka e së cilës mbetet e 
fra Angelo de Padova, duke shprehur ndezur edhe në sprovat më të vështira 
gatishmëri për të udhëtuar në vendet dhe është akoma sot embrion për të 
ku ai vepronte. Dhe pikërisht me krishterët e rinj.Shihet tashmë pista e 
njerëzit e Beltojës, Ashtës dhe Kosmaçës ku edhe kemi kaluar momente uljes: përvoja përfundon, por lidhja mbetet. Bashkësia e Klariseve në 
domethënëse. Ditë gjallërimi me fëmijët dhe adoleshentët që ishin plot Shkodër do vazhdojë të lutet për secilin prej nesh.  Mirupafshim 
me lojëra, këngë, valle, zbavitje dhe shumë buzëqeshje. Pavarësisht një Shqipëri.
vështirësie fillestare, përsa i takon gjuhës, kemi provuar se është me të  Roberto, Antonella, 
vërtetë universale gjuha e dashurisë. Lutja ishte një moment tjetër Annamaria, Patrizia, 
bashkimi: të gjendur së bashku në ndarjen e së njëjtës bukë, na ka bërë të Elisabetta, Samuele, Erica

NË MISION NË BELTOJË (SHKODËR)

Aktivitete verore    Aktivitete verore 

Buzëqesh edhe në vështirësi… “Nëse do të ndërtosh një varkë… fundit të gjithë jemi pak të huaj kur na takon të prekim me dorë tonë  “të 
mbidh disa njerëz dhe ngjall, rizgjo në to mallin për detin…” të ndjerit jashtë botës”. Pra një i huaj që duhet parë më sy të rinj ose me 

sy të rinovuar…ose thjesht të shihet… dhe këtë e kemi bërë nëpërmjet 
Edhe këtë vit famullia jonë e Komanit është mbushur plot ngjyra Shkrimit të Shenjtë dhe nëpërmjet një personazhi të veçantë, një gruaje: 

dhe gëzim nga disa miq italianë që kanë zgjedhur t'i jetojnë pushimet e Rutës. Duke prekur me dorë këtë gjë të shenjtë që në Shqipëri ka vlerën e 
tyre e disa edhe pushimet e punës në bashkëndarje dhe me një shpirt mikpritjes, duke qenë se miku është i shenjtë , jemi kujtuar që nga  dhjetë 
shërbimi. Grupe famulliatre nga dioqeza e Barit, vullnetarë tw të  gërbulurit të shëruar nga Jezusi, nga të cilët vetëm një, i huaji, kthehet 
Veprimtarisë Katolike dhe disa për ta falënderuar; aq sa Jezusi, i 
Scout, janë alternuar edhe gjatë mahnitur dhe i hidhëruar, pyet: 
vitit për të dhënë një dorë në “Po a nuk u pastruan të dhjetët? 
përvojën e të shërbyerit falas. Ku janë nëntë tjerët? A nuk u 
Në veçanti pastaj disa Scout gjet asnjë që të kthehet e t'i japë 
AGESCI, sjellin nga disa vite lavdi Hyjit, përveç këtij të 
kontributin e tyre në zonat tona huaji?”(17,17-18). 
dhe jo vetëm. Pas Grupit të Epo, shpesh edhe ne 
Valenzano-Lecce në 2012, gjendemi shumë herë mes 
Torremaggiore1 dhe Milano92 këtyre të nëntëve, që nuk dinë të 
në 2013, këtë vit Faenza1, na ka falënderojnë, nuk dinë të 
dhuruar momente të bukura dhe çmojnë dhuratën e fesë sepse e 
të thjeshta në fshatrat e konsiderojnë pothuajse të qartë 
Dushmanit dhe Toplanës me dhe si të kryer, dhe ndaj kanë 
aktivitete oratori, fizita në humbur diçka nga forca e 
familje me praninë e mjekëve. ungjillëzimit të të krishterëve të 
Duke pasur parasysh peripecitë parë. Ja pra, njerëzit që kemi 
dhe situatat që jetohen në takuar në këto fshatra janë bërë 
qytetet apo në fshatrat tona të për ne, akoma edhe një herë, rast 
vogla, jemi përballuar me një i provanisë për ne për t'u 
tematikë shumë të fortë ose të rikthyer pas tek Jezusi, për të 
lënë pas dore, në mënyrën se si shikuar në origjinën tonë, në 
flitet për të: I huaji. pagëzimin tonë, në dhuratën e 

Të mos harrojmë që Shqipëria ka parë dhe vazhdon të shohë fesë. Mirënjohës kësaj toke kemi mësuar që nëse e lëmë vetën të na 
spostime jo të vogla njerëzish, jo vetëm në Itali por në të vërtetë në të pushtojë mirënjohja për gjithçka kemi do të jemi dëshmitarë të 
gjithë botën, për këtë na është dukur e nevojshme të rimarrin mënyrën mikpritjes, të faljes dhe dashurisë. 
tonë se si hymë në marrëdhënie më “të huajin” duke kujtuar se në fund të Motër Mina

NË KOMAN

BELTOJË
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martesës. Në fund të ditës së premte, bëhej dorëzimi i pakove. Edhe këtu Në muajt korrik dhe gusht , famullia e Breg Lumit ka jetuar një 
ndarja e ushqimeve kishte një rregull të sajin, famullia, duke pasur disa muaj hiri nëpërmjet përvojës së fortë të misionit. Kam pasur shumë 
gjëra në dispozicion ka menduar t'u japë të gjithëve, pavarësisht besim në marrjen e një nismë të tillë. E kush më shumë se ata do të 
nevojave. Gjatë formimit të jetës sime, duke lexuar jetët e shenjtërve, më meritonin praninë e Hyjit dhe formimin e krishterë për gjithë atë që kanë 
ka bërë shumë përshtypje dëshmia e Shëm Vincenzo de Paoli: “e ndante përfaqësuar në historinë e Katolicizmit në Shqipëri. Provania ka 
ushqimin pasi ishte lutur”. Edhe ne kemi bërë këtë; posht altarit ishte bashkuar dy fytyra kaq të bukura, unë arbëresh, famullitar për popullin e 
ngritur një tavolinë ku ishte vendosur kryqi në qendër; çdo kryefamiljar Dukagjinit, të shtyrë nga një emërues i përbashkët: besnikëria ndaj 
afrohej dhe i bënte këtë lutje Jezusit: “Unë Kryetari i familjes, premtoj Katolicizmit në traditat tona  të origjinës. Kam ndjerë brenda vetës 
përballë Kryqit për të dhënë shembullin e krishterë në familje në zemrën e një populli të bashkuar në kryq dhe në vuajtjet e veta por edhe 
respektin e të gjithë anëtarëve. Premtoj kujdes shpirtëror dhe punë. Ty, shumë devijim njerëzor dhe shpirtëror. Në mesazhim tim të hyrjes kam 
Jezus, që ushqeve popullin tënd, të falënderoj për këto dhurata”. Në fund përjetuar një ndjenjë të fortë dashurie kur brenda meje rilexoja historinë 
të lutjes, zemra e emocionuar e secilit mbushej akoma më shumë kur time të origjinës të Arbëreshëve dhe atë të popullit të Dukagjinit si 
puthej kryqi, shoqëruar nga kënga “vetëm ti je Bariu im”. largimi i familjes së Shenjtë që lë tokën e vet për t'u vendosur në Egjipt 

Kam shkuar disa herë në Theth për Meshën e Shenjtë, të dielën. Në për vullnet të Hyjit dhe populli që kishte qëndruar në tokën e tij duke 
Breg Lum kemi jetuar një ditë me Marinë: kemi vendosur statujën e sakrifikuar bijtë e vet për t'i qëndruar besnikë Krishtit të vdekur dhe 
Zojës në qendër të altarit dhe duke kënduar rruzaren kemi jetuar ringjallur. 
bukurinë e mesazhit të Fatimes.E  k a m  f i l l u a r  

Eksperienca të tjera misionin si famullitar në 
i sh in  pagëz ime t  e  Dukagjin në muajin 
shumta, kungimet e Maj, duke ndjerë brenda 
p a r a ,  k r e z m i m e t ,  vetës gëzimin për të 
martesat, dhe festa e shpallur Ungjillin në ato 
pajtorës Zojës së Ngjitur periferi të dioqezës 
në qiell që u përjetua më sonë. 
15 Gusht në Theth; festë K i s h a  d i s a  
që u përsërit me praninë bashkëpunëtor, grupin e 
e Don Siro-s që e kishte laikëve italianë nga Bari 
nisur këtë rreth 20 vite “Missione Cappuccine 
më parë. Edhe për të qe Esterne” dhe dy të rinj 
një emocion i madh të që po bënin një ecje 
shihte edhe një herë thirrjeje: Martin Blerta 
statujën e zojës që e dhe Gjergj Deda. Zoti 
kishte bërë të rimerrte më dha edhe një dhuratë 
edhe një herë rrugët e tjetër të çmuar: praninë e 
Thethit.Don Siro Lunardon, një 

Më 20 Gusht kishim nga famullitarët e parë 
t ë  p r a n i s h ë m  në Dukagjin menjëherë 
Arqipeshkvin tonë, për sapo hyri demokracia. 
vizitën baritore dhe për Kisha përgatitur edhe 
k r e m t i m i n  e  një program të ngjeshur:  
K r e z m i m e v e  m e  p a r a d i t e  p u n o h e j  

Meshën e Shenjtë. Në orën 11:00, me të mbërritur në Theth, Mons. kryesisht me fëmijët. Nga e hënë deri të mërkurën ishin aktivitet 
Angelo Massafra kremtoi Meshën e Shenjtë; dhe pasi vuri re që dyert shkollore në bazë të grup moshave: fillore, 9-vjeçare, e mesme duke 
hapeshin me vështirësi dhe mungonte ndonjë xham, programoi që në propozuar kurse të vërteta gjuhe: shqip (letërsi për të mëdhenjtë), italisht 
fund të shtatorit gjithçka të sistemohej dhe konkretisht kanë shkuar disa dhe anglisht. Pjesëmarrja ishte e vazhdueshme deri në fund. Të enjtën 
punëtorë dhe kanë sistemuar dyert dhe dritaret. Populli e priste me ishte dita e katekizmit gjatë gjithë paradites, që zhvillohej nga unë; ishin 
gëzim ardhje e ipeshkvit dhe e dëgjuan atë me entuziam. Në predikim të shumtë pjesëmarrësit që dëgjonin me kujdes të madh veprën 
Arqipeshkvi falënderoi Don Giusseppe-n dhe vullnetarët për shërbimin shpëtuese të Jezusit. Shumë akoma nuk ishin të pagëzuar, dhe kështu që 
misionar dhe duke këmbëngulur që duhet pasur marrëdhënie të mira me katekizmi shërbente për përgatitjen e sakramenteve të ndryshme. Çdo 
të gjithë dhe që duhet jetuar me dinjitet edhe varfëria, duke kapërcyer ditë në orën 16:00 kremtohej Mesha e Shenjtë me rrëfimet e cila 
tundimin e madh të  fitimit pa mund, sidomos nëpërmjet drogës: akoma paraprihej nga lutja e rruzares së kënduar. 
edhe një herë Mons. Massafra ka thënë me forcë që paratë e fituara me Pas Meshës së Shenjtë, programi parashikonte lojërat si ndeshjet e 
drogë janë “para të mallkuara”. Pas dhuratës së Krezmimit Ipeshkvi i ka futbollit, shah dhe volejboll. Aktivitet rekreative nuk janë një pjesë e 
përshëndetur të gjithë pesonalisht, me fotografinë që tashmë është jashtme e misionit, por bëjnë pjesë në modalitetin e tyre për formimin e 
kthyer në traditë. njeriut. Shpesh shpirti konkurrues çonte në ndonjë zënkë të vogël; Shën 

Mesha e mbylljes së Misionit qe më 21 Gusht kujtimi i Shën Pio X, Gjon Bosco, në të tilla raste, i merrte me vete pesë minuta veçmas duke 
duke kujtuar në shëmbullin e tij dashurinë për doktrinën fetare, për punuar mbi dashurinë, për të shuar atë shpirtin e tepruar konkurrues. 
lutjen dhe për veprat e bamirësisë si shembuj shenjtërie për t'u ndjekur. Kam dëshiruar të ndjek këtë shembull, dhe në momentet në të cilat isha 
Besimtarët, të kënaqur, më përshëndesnin ndërsa kthehesha për në më i lirë, i thërrisja dhe flisja me ta për kuptimin e respektit ndaj tjetrit. 
Shkodër. Një nga aspektet ku kam parë “mrekulli” ishin përmasat e liturgjisë: 

Qe një gëzim i madh për të gjithë kur në shtator janë kthyer në besimtarët përmirësonin nga dita në ditë pjesëmarrjen e tyre në Meshën 
Dukagjin dhe pastaj në Shosh për të vazhduar me bekimin e shtëpive që e Shenjtë. 
nuk ishin bekuar akoma. Dhe pikërisht bekimi i shtëpive bëhet arsye e Prania e Martinit dhe e Gjergjit shërbyeu për të folur mbi thirrjen 
një afrimiteti më të madh mes famullitarit dhe besimtarëve, duke njohur meshtarake dhe rregulltare: duhet të lutemi që Zoti vetë të mund të bëjë 
më shumë historitë e tyre dhe nevoja shpirtërore dhe materiale. të lindin mbarështues për të nesërmen e Shqipërisë; disa të rinj janë 

mahnitur shumë nga përvojat e thirrjeve. Pasdite, dita vazhdonte pas 
Dom Giuseppe Barbati   Meshës së Shenjtë me përgatitjen e çifteve të reja për sakramentin e 

Famullitari

2015

MISION NË DUKAGJIN 
  ARQIPESHKVI KREZMON TË RINJTË

Aktivitete verore    Aktivitete verore 
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Animatorët e famullisë së Barbullushit,  të drejtuar nga motër Gabriela dhe tek të sëmurët pa lënë pas dore edhe bekimin e shtëpive. Tri ditët e fundit, 
Gjergji, realizuan nje javë  aktivitet në famullinë e Rranxave të ftuar nga vetë kampi u zhvillua në plazhin e Rjollit në Velipojë; muzikë, lojëra dhe plazh, 
famullitari i Rranxave Dom Dritan Ndoci. Këto dy famulli në bashkëpunim me fëmijët dhe të rinjtë u argëtuan dhe u kënaqen pa masë.
njëra -tjetrën, i dhanë fillim oratorit, më datën 20 korrik.  Përveç aktivitetit me fëmijët e famullisë, grupi i animatorëve, bashkë me 

Programi i çdo dite të këtij kampi veror u zhvillua në këtë mënyrë; në fillim grupin e italianëve, bënë  një pasdite shërbim tek shtëpia e të sëmurëve, tek 
lutja dhe katekeza, pra shpjegimi i një pjese biblike, pas kësaj fëmijët ndaheshin vëllezërit e Nënë Terezës  në Bushat. Ky shërbim ishte sa prekës aq edhe 
në tri grupe, pra në tri oratore, piktura, aktrimi dhe kërcimi. Pas oratoreve, emocionues. Të rinjtë u ndjen të privilegjuar t'u shërbenin këtyre vëllezërve në 
zhvillim lojërash nga më të ndryshmet. Në këtë kamp morën pjesë rreth 100 vuajtje aq sa duke u larguar nga ky ambjent, disa prej tyre u shprehen me këto 
fëmijë të cilët u argëtuan dhe fjalë: “ sot kemi kuptuar se 
u kënaqen duke shprehur ndër nuk jemi mjaft mirënjohes 
të tjera edhe talentet e tyre. ndaj  Zotit për të gjitha të 
Gjithashtu edhe famullitari mirat që na jep....”.
dom Dritani, mbeti i kenaqur N j ë  p a s d i t e  t j e t ë r  
nga ky aktivitet dhe nga animatorët bënë një pervojë 
bashkëpunimi që u realizua shpirtërore tek motrat e 
me fëmijët dhe të rinjtë e karmelit, pasi u njohën pak 
famullisë së tij. me këtë realitet të rinjtë u 

N ë  f a m u l l i n ë  e  mrekulluan dhe vershuan me 
Barbullushit: pytje rreth jetës që këto motra 

Me datën 3 gusht grupi i bëjnë. Një nga këto pyetje 
animatoreve të famullisë, i shumë interesante, qe ajo e 
udhëhequr nga vetë moter njërit prej të rinjve, i cili u tha: 
Gabriela, filloi kampin veror “Motra, si mund të qëndroni 
me fëmijët dhe të rinjtë e tërë jetën tuaj të mbyllura 
famullisë sone, pjesëmarrja këtu në këtë manastir? Kur ju 
edhe këtu ishte rreth 100 shohim pertej hekurave na 
fëmijë. Për 5 ditë kampi u dukeni si të burgosura…” dhe 
zhvillua në famulli në këtë njëra nga motrat u përgjigj me 
mënyrë; lutje, shpjegime këto fjalë: “Po, realisht jemi të 
biblike, punime në oratore ku burgosura për Krishtin dhe 
fëmijët shprehnin talentet e tyre, në gjysëm të paradites nje koktej për të gjithë jemi krenare dhe shumë të lumtura për këtë stil jete, por nëse e shohim medaljen 
dhe në fund lojëra të ndryshme dhe shumë argëtuese. nga ana tjetër, pertej hekurave jeni ju që qëndroni e jo ne…sepse bota sot me 

Me datën 4 gusht ia arriti në famulli një grup italianësh të drejtuar nga Don dinakërinë e saj tenton që t'i bëjë njerëzit  të “burgosur”, skllevër, të disa 
Fabrizio dhe diakoni Don Claudio Maino, të cilët iu bashkangjiten punës që veseve….”. Të gjithë mbetëm të mahnitur nga dëshmia që na përcollën  këto 
kishim filluar dhe në bashkëpunim më animatorët e famullisë, realizuan në motra të mrekullushme.
mënyrë të shkëlqyer, paradite aktivitin me fëmijët dhe pasdite vizitat në familje Motër Gabriela Gjergji

Aktivitete verore Aktivitete verore 

Përqafimi me natyrën dhe pushimi në prehërin e saj, tashmë shprehin mbrëmje muzikore argëtuese deri në orën 22.00, mbyllja bëhet me lutjen e 
respektimin e traditës disa vjeçare  të Shoqatës “Projekti Shpresa”! Velipoja darkës, ku në kori këndohet  Aleluja! Në çdo turn, na viziton dhe argëton 
verore, panoramike dhe kurative, grish në mënyrë të pakundërshtueshme pamasë, grupi i humorit i Karitasit Shkodër, falenderimet ndaj të cilit janë të 
pushuesit e të gjitha kategorive, por një joshje të hareshme ndjejnë në veçanti të pareshtura!
rinjtë e kësaj Shoqate. Flitet me padurim për pushimet verore, se si do kalojmë, Duke iu rikthyer zhvillimeve të ndryshme të kampit, lypet të theksohet 
çfarë do bëjmë, sa do kënaqemi e kuzhina, menuja e së cilës është 
të tjera kësodore. Planifikimi, pasurisht e larmishme dhe 
organizimi, parapërgatitjet kanë n jëkohës i sh t  t e jngopëse .  
funksionuar mrekullisht. Gatimet, përposë higjienizimit të 

1 Korrik, vendinqëndrimi kujdeshshëm, kanë një aromë 
y n ë  ë s h t ë  n ë  z o n ë n  dhe shije oreksndjellëse të 
veriperëndimore të plazhit, në parezistueshme. Ecuria e kampit 
mes të pyllit halor, mrizohet nuk njeh ngërçe falë mobilizimit 
l a k m u e s h ë m ,  j o  l a r g  dhe gatishmërisë së ekipit 
grykëderdhjes. Në hyrje të drejtues, si dhe ndihmës që japin 
kampit, përveç Kryqit të Shenjtë, individët vullnetmirë për 
është e afishuar shqip-italisht trajtimin dhe integrimin në jetën 
edhe rregullorja e kampit, masë sociale të personave me aftësi të 
paraprake për të asgjësuar gjasat kufizuara.
për shkelje. ”Projekti Shpresa”,  Ky kamp flet qartë për 
si gjithherë edhe këtë sezon ka përkujdesjen dhe gatishmërinë 
hapur krahët për të rrok familje, që tregohet për këtë kategori, 
grupe apo institucione që në pasi siç dhe dihet ka shumë 
përbërje të tyre kanë persona me familje të cilat s'i përmbushin 
aftësi të kufizuara. Kampi kushtet për një verim të tillë. 
v e l i p o j a k  k a  p a s a p o r t ë  Megjithatë duhet pranuar se 
kozmopolite, pasi vullnetarisht shërbimi ndaj tyre fisnikëron 
janë jo vetëm të pranishëm por dhe aktivë nënshtetas spanjollë, italianë të sjelljen e qytetëruar  dhe pasuron ndërgjegjen e çdonjërit prej nesh.
profileve të ndryshme profesionale që kontribuojnë në mbarëvajtjen dhe Vetë Imzot Angelo Massafra tregon një vemendje të veçantë dhe nuk lë vit 
gjegjjen në sektorët përkatës. pa na vizituar dhe orientuar në mënyrë që të ndjejmë vërtetë dashurinë për të 

Ditën e Dielë, Atë Giuseppe Nicolai, zv.famullitari i Boriçit, ndaj të cilit afërmin. Do të doja të kujtoja fjalët e Papa Françekut, që shprehimisht thotë: 
shprehim mirënjohje të pafundme, na ngop me praninë e Hyjit përmes Meshës “Kush nuk jeton për të shërbyer, nuk shërben për të jetuar”, duket thënie e fortë 
së Shenjtë! Mekanizmi i kampit ka një ritëm të përsosur; mëngjesi,ora 08.00- ,por mbart tharmin  e jetës,pasi shërbimi shpreh më së miri dashurinë!
08.30, plazh, ora 09.00-12.00, dreka, ora 13.00-1345, pushim deri 15.45, Tomi Delia
shërbehet zamra, plazh16.00 -19.00, darka, ora 20.00-20.45, pastaj vijohet me 

FAMULLIA BARBULLUSH

PROJEKTI SHPRESA
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Vetëm për arsye organizimi, në vend që të ishte me 21 shtator, prodhojë shumë fryte, d.m.th. të krishtërë të mire, qytetarë të angazhuar, 
përkujtimi zyrtarë i vizitës apostolike të Shenjtërisë së Tij Papa bashkësi të gjalla në mes të këtyre breznive, le të jeni kripë dhe dritë”.  
Francesco, u Zhvillua me 26 shtatorin e kaluar. Tirana mikpriti ngjarjen Nga Katedralja, u spostuan pranë sallës së Kongreseve tek universiteti 
nën një shi të lehtë, që ndoshta, shkurajoj njerzit që të marrin pjesë në katolik "Zoja e Keshillit të Mire", gjithmonë në Tiranë ku, në prani të 
kremtimin Eukaristik në Katedralën e Shën Palit. Presidentit të Republikës dhe personaliteteve të tjera, u prezentua dhe 

Kremtim, në të cilin morën pjesë, Nunci apostolik, Imzot Molinas, njëkohesisht u shpernda, libri; “Papa Françesku në Shqipëri”.
ipeshkvinjtë e Shqiperisë si dhe Znj. Aljula Jubani, e cila ka 
një numër i konsiderueshëm punuar për botimin e ketij libri 
meshtarësh, rregulltarësh dhe drejtoj prezentimin. Mbas 
besimtarësh nga dioqeza të përshendetjes së Imzot Massafra, 
ndryshme. Mesha Shenjte u i cili shpjegoj kuptimin e veprës 
kryesua nga Arqipeshkvi i kulturore që ka dalë me anë të 
Shkodër–Pult, Imzot Angelo publikimit të kësaj vepre. Më pas 
Massafra, edhe si President i foli zn. Zef Çuni, Zv. Ministri i 
Konferencës Ipeshkvnore të kulturës, i cili levdoj punën e bërë 
Shqiperisë, drejtoj përshendetjet në botimin e këtij libri si dhe 
e pjesëmarresve. Në predikimin e falenderoj të gjithë ata që 
tij, i frymëzuar edhe nga liturgjia kontribuan në çfarë do titulli në 
e  d i t ë s ,  Imzo t  Massa f r a  realizimin e vizitës apostolike të 
përmbledhi disa reflektime të Papa Francesco vitin e kaluar. Në 
shkurtëra nga mesazhi i Papa fund, theksoj se si ka qënë një 
Francescos që me vizitën e tij, bashkëpunim i jashtëzakonshëm 
përsoni i tij, ia drejtoj mbarë jo vetëm nga ana e shtetit, por 
popullit shqiptarë. edhe e besimeve të tjera, fjalë e 

“Papa Francesco –tha- na cila ringjalli duartrokitje nga 
përforcoj në fe dhe në shpresë, Ai publiku i pranishem, kur kujtoj se 
na nxiti drejt një bamirësie me të mbas disa veshtirsive fillestare, 
lartë”. Përveç kësaj ka kujtuar bukuritë por edhe vështirsitë, lidhur me në momentin e realizimit të tribunës pontifikale, më pas u rizgjidhën me 
organizimin e vizitës baritore pontifikale, prandaj ju kujtoj të gjithëve firmën e profesionisteve të tri besimeve katolike, ortodokse dhe 
mesazhin kryesor: “mos lejoni që frytet e fituara me sakrificë prej muslimane. Ceremonia vazhdoi me një video i kompozuar nga pesë 
martirëve tanë, mos të humbin, por përkundrazi duhet të punojmë shumë gazetarë dhe ralizuar nga qendra televizive e Vatikanit mbi vizitën 
derisa ofrimi i sakrificave tona të përditshme mbi të gjitha me ofrimin e apostolike të Papa Francesco. Një mbremje e perfunduar me vlersime 
përvujtërisë tonë, ky kopesht le të lulëzoje akoma me tepër si dhe të dhe duartrokitje.

Më 27 shtator 2015, Bekimi i Shtëpisë Krahinore të Bijave të vitin 1997. Që prej fillimit shtëpia e motrave ka shërbyer si shtëpi 
Dashurisë së Krishterë të Shën Vinçenc de Paul BEKIMI I SHTËPISË formimi, ku janë edukuar dhe formuar  vajzat e reja, të cilat sot janë Bija 
KRAHINORE TË BIJAVE TË DASHURISË SË KRISHTERË TË të Dashurisë së Krishterë dhe shërbejnë me shumë zell dhe dashuri në 
SHËN VINÇENC DE PAUL. vreshtin e Zotit. Pas 9 vitesh veprimtarie, kësaj shtëpie iu bashkëngjit 

Një shtëpi e re çeli dyert në shërbim të Kishës dhe të të varfërve, në edhe Shtëpia Krahinore, ndërtimi i së cilës u financua nga Provinca 
qytetin e Shkodrës, të dielën e 27 Sllovene, për të cilën Krahina i 
Shtatorit, e diela e XXVI e kohës lutet Zotit që ta bekojë e ta 
liturgjike. Pikërisht në këtë ditë, mbushë me hiret e Tij. Me 
kur përkujtohet Shën Vinçenc de ndihmën e Zotit, veprimtaria e 
Paul-i, për Krahinën Shqiptare Shtëpisë Krahinore, sigurisht, 
të Bijave të Dashurisë së do ta bëjë edhe më të pasur këtë 
Krishterë (Motrat Vinçenciane) vepër që vetë Zoti e do.  
të themeluara nga ky Shenjt, në Me rastin e bekimit të kësaj 
bashkëpunim me shenjtën Luizë shtëpie ,  që  mban emrin  
de Marillac, startoi një histori e “Shenjtja Luizë” u bashkuan 
re. Për 15 vite me radhë, Shtëpia mjaft anëtarë të familjes 
Krahinore e Bijave të Dashurisë Vinçenciane, Këshilltarja e 
së Krishterë  e ka realizuar Përgjithshme e Bijave të 
detyrën e saj të shërbimit dhe të Dashurisë së Krishterë, Motër 
lavdërimit të Zotit, në qytetin e Hanna Cybula, Vizitatorja e 
Durrësit. Duke qenë se Shkodra, Sllovenisë, Motër Bernarda 
është zemra e krishterimit Trček, Ekonomistja e Provincës, 
shqiptar, të frymëzuar nga Motër Marta Rauh, Bija të 
Shpirti i Shenjt, Eprorët e kësaj Dashurisë së Krishterë nga 
Krahine, vendosën që Shtëpia K o s o v a  d h e  S h q i p ë r i a ,  
Krahinore të transferohej Përgjegjësja Krahinore, Motër 
pikërisht këtu, në mënyrë që E l i z a b e t e  S a l i q u n a j  m e  
edhe zemra e Krahinës të jetë e Këshillin e vet, Ekonomistja 
vendosur në zemrën e Krishterimit shqiptar. krahinore Motër Donata Bardhaj, Drejtori krahinor Atë Vittorio Pacitti 

Bijat e Dashurisë së Krishterë, me ftesë të Nuncit Apostolik Ivan CM, me bashkëvëllezërit e vetë,  të rinjtë e Rinisë Mariane Vinçenciane, 
Dias, bërë Eprorëve të Provincës Sllovene, veprojnë në Shqipëri që prej si dhe mjaft miq dhe bashkëpunëtorë të kësaj familjeje. Për familjen 
5 marsit 1992, fillimisht në qytetin e Durrësit. Vinçenciane është edhe Viti i Bashkëpunimit Vinçencian, i cili ka si 

Në qytetin e Shkodrës, Bijat e Dashurisë së Krishterë u vendosën në moto “Të bashkuar në Krishtin, ne Vinçencianët bëjmë ndryshimin”, 

BEKIMI I SHTËPISË KRAHINORE I MOTRAVE VINÇENCIANE 
NË SHKODËR

PREZANTIMI I LIBRIT MBI PAPËN NË TIRANË

Vijon në fq. 10



Kjo është dita që na e fali Zoti, të gëzojmë e të galdojmë në 
të!

amullia e Shen Nikollit Velipoje, e 
udhehequar nga Bariu i Dioqezës sone  Mons. Angelo 
Massafra, u gjend në një moment Hiri prej Zoti dhe përjetoi 
nje gëzimi të veçantë me rastin e inaugurimit te Kompanjeli 
te ri te kësaj Kishe. Ky moment nuk ishte vetëm kaq, por 
është edhe i një rëndësie historike për kete famullinë, për 
kujtesën dhe ekzistencën e saj në këtë tokë të Velipojës. 

Themi historike, sepse aty ishin të pranishëm baballarë 
dhe nëna, që për shkak të rrëzimit të Kishës së Shën Kollit 
dhe Kompanjelit të saj në vitin 1967 nga diktatura 
komuniste dhe nga buldozierët famëkeq të saj, u ndien thellë 
të plagosur në shpirtërat e tyre. Por sado që të pazotët, u 
munduan të rrëzonin Kisha e të thyenin Kompanjele, nuk 
arritën as të përkulnin, lëne ma të thyenin, fenë e Krishtit në 
zemrat e bijve të vërtetë të Tij. 

ambjente vendosën bagëti, duke e shndërruar kështu, Kishën e qelën, në Sot, për të gjithë këta njerëz, është dita e shërimit të kësaj plage të 
stallë.vjetër. Gëzon nga qielli, Dom  Alfonc Tracki, martiri ynë i fesë, ish- 

Po në këtë vit, vendosën të minosnin edhe Kompanjelin, dhe ashtu famullitar në Velipojë, i cili ishte i pari në këtë vend që përtëriu Kishën 
bënë, por ai nuk u rrezua. Atëherë, sollën një buldozier dhe nga Shkodra dhe ndërtoi Kompanjelin në atë kohë. Së bashku me Të, gëzon edhe 
sollën një kavo të trashë, që e kishin perdorur për të rrëzuar objektet e nxënsi i tij, po ashtu martir i fese, bir i kësaj famullie, mbrojtësi ynë, 
kultit atje. Këtë kavo e lidhen sipër në Kompanjel, aty ku përpara kishin Dom Dedë  Malaj.
kenë kumbontë. Pas shumë tentativash për ta rrëzuar dhe pasi u këput 

 Para vitit 1935, në Pulaj, thuhet se ekzistonte një kumbonë e varur 
edhe kavoja, vetëm atëherë, ra edhe kompanjeli. Dikush e mori këtë gjë 

mbi degët e një peme mani, por me ardhjen e Dom Alfoncit, nga viti 
si një sinjal prej qiellit për të mos humbur shpresën, sepse do të vinte dita 

1935, ekzaktësisht 80 vjetë më parë, filloi ndertimi i Kompanjelit. 
kur do të këputej kavoja e komuinizmit. 

Dhe në fakt dita erdhi. Dhe në fakt kjo është dita...! Dëshmitari i asaj 
kohe dëshmon një fakt shumë domethënës:” Dom Dedë Malaj, kur ishte 
nxanës në shkollën fetare shqipe në Pulaj dhe kur filloj me u ndërtua 
Kompanjeli, shkroi një letër:”Ne nxansit e shkollës fetare Pulaj( me 
emnat e tyne), e shikojme me vemendje e me nji krenari te madhe ket 
Kompanjel, që po ngrihet madhështor pranë kësaj kishe”. Këtë letër e 
kanë murosë në gjysë të naltësise së murit. Kur u rrxue Kompanjeli, 
ndodh, për çudi, që me u k'putë aty ku kishte kën kjo leter e pshtjellun 
mire dhe e sigurueme mos me u prishë. Letrën e dom Dedës që mbante 
vitin 1935, vit në të cilin kishte fillua me u ndërtu Kompanjeli, e morën 
do ushtarë.”

Ata që po i qëndronin besnik fesë dhe urtisë së saj, kuptuan se diçka 
shumë e keqe ngjau me rrëzimin e Kompanjelit. Nga ai vend, ku dom 
Alfonci ishte munduar të sillte sadopak civilizim të krishterë dhe 
perëndimor, ku ndër të tjera do të hapte edhe shkollën e parë për 
edukimin e fëmijëve, komunizmi u përgjigj duke mbjellë frikë, duke 
sjellë prishje, bulduzier dhe kavo.

Prandaj, të dashur vëllezër e motra, e gjitha ajo çka sot shohim; kjo 
Kishë dhe ky Kompanjel i ri, nuk është gjë tjetër veçse ajo çka Dom 
Alfonci e Dom Dedë Malaj mbollën kohë më parë e gjithashtu është fryt 

Dëshmon një i moshuar i famullisë sonë rreth momentit te i fesë së të gjithë juve, që i qëndruat besnik Krishtit. 
inaugurimit të Kompanjelit të asaj kohe: “Ishte një ditë feste dhe  një Njëkohësisht, ky moment ishte i një rëndësie të veçantë simbolike e 
gëzim i madh, sidomos kur kanë ardhë kumbontë e reja në Velipojë. shpirtërore për ne sot e brezat e ardhshëm, si edhe për të gjithë ata që do 
Burrat baheshin bashkë nga dy-tre e mundoheshin me i çue kumbontë, e të  kalojnë para kësaj Kishe e poshtë këtij Kompanjeli, simbol i fesë së 
me shume zor e lujten vendit kumbonën e madhe, sepse ishte disa këtij populli dhe i identitetit të këtij vendi.
kintalshe ». Falënderojmë Arqipeshkvin tone për bekimin dhuruar kësaj Famullie, 

Me ashpërsimin e djallëzisë komuniste, pikërisht në vitin  1967, Don Erwin Gerst me miqt e tij Alois Wegscheider nga Austria qe me 
Kishën e Pulajve dhe qelën (shtëpinë famullitare)  ia kaluan ushtrisë dhe bujarinë e tyre mundësuan ndërtimin e këtij Kompanjeli.
atë vend e quejtën; Ndërmarrja Bujqësore në breg të detit. Ndër këto Dom Vlash Palaj

Më 20 shtator 2015 f
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prandaj kjo ditë dhe përgatitja që ka qenë e nevojshme për realizimin dhe gjitha veprat e bamirësisë që motrat bëjnë në Dioqezën e tij, mbi të gjitha 
mbarëvajtjen e saj, kanë qenë një përgjigje konkrete ndaj kësaj kërkese. iu la motrave një mesazh të fortë, që Jezu Krishti të jetë zemra e çdo 
Momenti kulminant dhe më i fortë i ditës ishte Mesha e Shenjtë për shërbimi dhe objektivi i çdo vepre bamirësie. Menjëherë pas 
bekimin e shtëpisë, të cilën e kremtoi Shkëlqesia e Tij, Arqipeshkvi i përfundimit të meshës u bë prerja e shiritit dhe bekimi i shtëpisë. Këtë 
Dioqezës Shkodër – Pult, Imzot Angelo Massafra, ndërsa moment e pasoi një program i shkurtër, me këngë, valle dhe recitime. 
bashkëkremtues ishin Etërit Vinçencian, të Kongregatës së Misionit, që Pas programit, të gjithë u bashkuan në një tryezë vëllazërore për darkën 
veprojnë në Grudë dhe Rrëshen. Këngët e përshpirtshme, të kënduara në e përbashkët. Faleminderit Zotit, Shën Vinçencit dhe Provincës 
mënyrë harmonike nga motrat, nën tingujt e organos dhe violinës, Sllovene, që bënë të mundur që kjo ditë me të vërtetë ta lavdërojë Zotin.  
shkaktuan tek të gjithë një përjetim më të thellë të meshës shenjte. 
Arqipeshkvi në predikimin e tij, shprehu gëzimin dhe mirënjohjen për të Motër Tonja 
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LAJME NGA DIOQEZA E SAPËS

Familja e Motrave Apostulle të Zemrës së Shenjtë të Jezusit, e Që e vogël ka pasur një dëshirë brenda vetes që kurrë nuk ka mundur t'ia 
themeluar nga Nënë Klelia Merloni, me gëzim dhe falenderim të madh ndaj shprehte ndokujt, por e ka kultivuar në vetvete, e që këtë dëshirë pastaj ia ka 
Zotit gëzuan në Kushtimin e përjetshëm të Motër Majlinda Topallit dhe shprehur një motre. Pas njohjes me këtë motër, në moshën 15 vjeçe, motër 
Vera Brozit. Ceremonia e kushtimit u mbajt në ditën e festës së pajtores së Vera hyri në bashkësinë e motrave Apostulle të Zemrës së Shenjtë të Jezusit, 
Katedrales Nënë Terezes në ku filloi të jetonte me to, te 
Vau-Dejës. lutej sikurse luteshin ata, duke 

Për këto dy ngjarje të i dhënë kështu jetë realizimit 
rëndësishme për Kishën e të kësaj dëshire. Nuk ka  qene 
Sapës, ipeshkvi i vendit, Imzot e lehte që t'i dedikohet krejtë 
Lucjan Avgustini kryesoi kësaj familjeje, si nga ana e 
eukaristinë e shenjtë në familjes së saj që ka pasur 
bashkëkremtim me meshtarë mjaft kundërshtime,  ashtu 
të tjerë të dioqezës së Sapës edhe nga anët e tjera, por Zoti 
dhe Shkodrës. Besimtarë, që vetë e ka thirrur, ka dashur 
m e s h t a r ë  e  m o t r a  t ë  që ti bëjë këto hapa dhe të 
kongregatave të ndryshme, u arrijë në këtë pikë, ku sot i 
mblodhën në kishën katedrale është kushtuar përjetësisht 
duke ofruar dhuratën e çmuar Zotit, dhe dëshiron që t'i 
të lutjes në falenderim ndaj sherbejë e te jetojë me Zotin; 
Zotit për dhuratën e jetës dhe t’i shërbejë kishës me të gjitha 
thirrjes së këtyre motrave. Në mundësitë. 
proçesionin e hyrjes Motër Motër Vera falenderon 
Majlinda dhe Motër Vera iu Zotin për të gjitha të mirat që i 
afruan altarit me një llambë të ka dhënë e që i jep çdo ditë, 
ndezur, e cila simbolizon por edhe për familjen e saj që 
besimin e tyre dhe dëshirën n ë  f u n d  k a  l e j u a r  t ë  
për t'iu dorëzuar Hyjit në bashkëpunojë në programin  e 
besnikëri të përjetshme. vullnetit të Zotit, dhe  ta lënë 

Gjatë homelisë së tij, Imzot Lucjani tha se motër Majlinda dhe motër të lirë që ta djekin këtë rrugë të “thirrjes” që vetë Zoti ia ka dhuruar.
Vera që sot shpallin për gjithë jetën e tyre kushtet Ungjillore të pastërtisë, Motër Vera dëshiron ti thotë “rinisë” një mesazh se, ska gjë më të bukur 
varfërisë dhe bindjes e gjejnë forcën në Eukaristi, në lutjen liturgjike, në e më të gëzuar se t'i sherbejmë Zotit me dashuri dhe me dhurimin e jetes 
ballafaqimin e Fjalës së Hyjit, në kthimin e sinqertë vetjak dhe në jetën e sonë; prandaj, nëse e ndjeni brenda vetes  diçka që ju kërkohet, mos kini 
bashkësisë, nën mbrojtjen e Virgjërës Mari. frikë, por përgjigjuni kësaj thirrjeje, që Ai po të bën si rregulltare apo 

Në homeli, Ipeshkvi i Sapës kujtoi edhe jetën dhe veprën e Nënë meshtar; Zoti ka një plan për ty, prandaj mos e refuzo; Ju premtoj lutjet e 
Terezes, që me dëshminë e saj mia.
n a  k u j t o n  s e  m i s i o n i  Curriculum i Majlinda 
ungjillëzues i Kishës kalon Topalli  
n ë p ë r m j e t  d a s h u r i s ë  e  Motër Majlinda Topalli ka 
bamirësisë së krishterë, e cila lindur në Nënshat në vitin 
ushqehet me lutje, me dëgjimin 1984. Me daten 25 shkurt të 
e Fjalës së Zotit dhe në mënyrë vitit 1994 mori pagëzimin dhe 
të veçantë me kremtimin e sakramentet e t jera.  Në 
eukaristisë dhe adhurimin para vendlindje mbaroi studimet 
Krishtit. fillestare. Gjatë kësaj kohe 

Pas homelisë vazhdoi riti i s h o q ë r o h e j  m e  m o t r a t  
kushtimit. Motrat Majlinda stigmatine dhe etërit kapuçinë 
Topalli e Vera Brozi me vullnet që shërbenin në famulli. Më pas 
të lirë u përgjigjën: “Më ke filloi studimet e shkolles së 
thirrur, ja ku jam, o Zot!” Të m e s m e .  N d ë r k o h ë  q ë  
gjunjëzuara dhe në duart e vazhdonte me studimet, një ditë 
motrës Gjenerale, Motër Chiara prej ditësh nëpërmjet një 
Milea,  nëpërmjet formulës së personi shumë domethënës të 
kushtimit, me vendimin e tyre, jetes së saj, siç shprehet vetë 
u betuan se do të qëndrojnë motër Majlinda, njohu motrat 
besnike deri në vdekje, duke Apostulle të Zemres së Shenjtë 
ecur pas Krishti t ,  s ipas të Jezusit.... Pas ndjekjes nga 
Kushtetutës së Kongregatës të Apostulleve të Zemrës së Shenjtë të Jezusit. afër të jetës së këtyre motrave, dhe pas nje ecjeje të gjatë formimi me to, ajo 

Curriculum i Motër Vera Brozi kuptoi se Zoti e donte pikërisht në këtë kongregatë. Kështu, me hyrjen e saj 
Motër Vera Brozi, lindi me 25. 02. 1984 në Dajç të Lezhës. Studioi në në kuvendin e motrave Apostulle në Dajç të Zadrimës, vazhdoi formimin 

shkollën 8 vjeçare “Ndre Mjeda” në vendlindje, ndërsa shkollen e mesme  e fillestar në këtë kongregatë, dhe njëkohësisht vazhdonte edhe studimet 
kreu në shkollën “Jordan Misja”, në Shkodër. Pas shkolles së mesme studio universitare. 
dy vjet shkollën katekistike tek Don Bosko në Shkoder. Pastaj studioi Sipas dëshmisë së motër Majlindës, e ka tërhequr shumë jeta e këtyre 
Shkencat Religjiose në Pescara e në Romë. Tani shërben në bashkësinë e motrave dhe dashuria e tyre për Zotin dhe njeriun, ku të shtyra nga dashuria 
kësaj kongregate në Shkodër, në famullinë “Arra e Madhe”. e Krishtit, kërkonin gjithnjë e më shumë të zbulonin dashurinë e Zemres së 

Sipas dëshmisë së saj, Motër Vera i ka njohur motrat që në moshë të Krishtit për njeriun dhe t'ia transmetonin pikërisht këtë dashuri njeriut me 
vogël kur shkonin për vizita nëpër familje e pastaj edhe ne katekizem e jeten e tyre. Pas gjithë etapave të formimit, motër Majlinda Topalli hyri në 
shume aktivite te tjera që bënin në famulli. I ka pëlqyer e tërhequr gjithmonë noviciat në maj të vitit 2006, mori kushtet e para në maj të vitit 2008, ndërsa 
kjo kongregatë, për përshpirtërinë e tyre, për mënyrën e të jetuarit e të u kushtua përjetësisht me 5 shtator 2015. Aktualisht vazhdon studimet për 
shërbyerit kishes dhe njerëzve, me veprat e tyre të bamirësisë, kujdesin për teologji në Romë.
të varfërit, me katekizim etj. Violeta Marashi

KUSHTIMI I PËRJETSHËM 
MOTRAVE MAJLINDA TOPALLI DHE VERA BROZI 
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Luigj Mila

Shtypshkronja
“Gjergj Fishta”

Lezhë

Regjistrohu në kanalin tone!

Do të gjesh video të ngjarjeve 
më të rëndësishme të dioqezës

HAPËSIRË MEDIATIKE
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Me Presidentin palestinez Mahmoud Abbas ne Ramallah

Imzot Massafra me Presidentin PalestinezImzot Massafra me Presidentin Izraelit
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