
 I m z o t  L u c j a n 
Avgustini lindi me 23 
gusht të vitit 1963 në 
Ferizaj të Kosovës, 
nga prindërit Gjin e 
Roza Avgustini dhe 
është fëmija i tetë i 
n j ë m b ë d h j e t ë 
krijesave që Zoti i 
dhuroi kësaj familje. 
S a k r a m e n t i n  e 
Pagëzimit e mori në 
famullinë “Engjëjt e 
Rojës” në vendlindje 
me datën 5 shtator 
1963 nga Ipeshkvi 
Imzot Franjo Smiljan 
Çekada. Mësimet e 
p a r a  t ë  c i k l i t  t ë 
detyrueshëm shkollor 
i mori në vendlindje 
ndërsa shkollën e 
mesme e  k reu  në 
Suboticë. I tharmuar 

në traditën e familjes me fenë e Krishtit, Imzot Lucjani angazhohet qysh 
në moshë të vogël në aktivitetet e famullisë në Ferizaj, duke marrë pjesë 
rregullisht në mësimet e fesë si dhe duke shërbyer si ministrant pranë 
kësaj famullie. Pikërisht në këtë periudhë të volitshme fëminore, u 
ndezën shkëndijat e para të ndjesisë, verifikimit e maturimit të 
vokacionit meshtarak. Dëshirën për të ndjekur rrugën e Zotit, Imzot 
Lucjani pasi mori pëlqimin e bekimin e prindërve, e vazhdon dhe 
thellon në Seminarin e Zagrebit. Përgatitja kanonike dhe Diplomimi me 
sukses pas gjashtë vitesh intensive studimore në Fakultetin Teologjik të 
Zagrebit i hapi rrugë Shugurimit Meshtarak. 

Me 15 gusht të vitit 1989, në Zym të Hasit, ai u shugurua meshtar 
nëpërmjet vendosjes së duarve të ipeshkvit Imzot Nikë Prela dhe nën 
dritën e eventeve të mëvonshme të ushtrimit të ministerit meshtarak dhe 
episkopal të Monsinjor Lucjanit, mund të thuhet se vendi i zgjedhur i 
shugurimit, për shkak të afërsisë territoriale me Shqipërinë mëmë, u 
dëftua me të vërtet shenjë e profecisë së Provanisë hyjnore.

Ndërrimi i sistemeve politike në Shqipëri dhe procesi i hapjes së 
institucioneve fetare, e gjeti Imzot Lucjanin të vëmendshëm dhe të 
gatshëm për të ofruar potencialisht kontributin e tij në rimëkëmbjen e 
Kishës martire katolike shqiptare.

Vizita  e dytë e Nënë Terezës në Shqipëri në vitin 1991, të cilën  imzot 
Avgustini e përcolli si fotoreporter bashkë me shokun e tij të fëmijërisë 
dhe vëllain në Krishtin, Imzot Dod Gjergjin,  për dinamikën e vet 
mbresëlënëse, do ta nxiste atë për t'i kërkuar Ipeshkvit të tij, Imzot Prelë, 
lejen për punë baritore si “Fidei Donum” në Arqidioqezën e Shkodrës. 

Imzot Prela miraton lejen e kërkuar dhe me dt. 27 tetor të vitit 1994, 
fillon e shërben si ndihmës famullitar në Shkodër, dhe një vit më pas, 
saktësisht me datën 14 korrik 1995, emërohet famullitar i Famullisë 
“Shën Shtjefni” në Katedralen e Shkodrës. 

Në periudhën pas shugurimit meshtarak dhe para ardhjes në Shqipëri 
si misionar “fidei donum”, Imzot Lucjani ka zhvilluar disa detyra me 
rëndësi në Dioqezën e Kosovës, në vitin 1992 emërohet Drejtor i 
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Ai që do t'ju japë 

të pini një gotë ujë 

përse jeni të Krishtit…

Nuk do ta humbë 

shpërblimin e vet.
Mk. 9, 41 

E Premte, 6 maj 2016, në Sala Regia në Vatikan, jepet çmimi “Karli i 
Madh” Atit të Shenjtë Françeskut, në praninë e Përgjegjësve të 
Institucionëve Europiane dhe të Krerëve të Shtetëve. Në vijim fjalimi i 
Papës: 

Të nderuar Miq,
ju uroj nga zemra mirëseardhjen dhe ju falënderoj për praninë tuaj. U 

jam mirënjohës posaçërisht zotërinjve Marcel Philipp, Jürgen Linden, 
Martin Schulz, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk për fjalët e tyre plot 
mirësjellje. Dëshiroj të theksoj qëllimin tim për t’ia dhuruar Europës 
këtë Çmim të rëndësishëm, me të cilin nderohem: në të vërtetë nuk po 
bëjmë një gjest kremtues, por po përfitojmë nga rasti për t’i uruar së 
bashku Kontinentit të dashur një hov të ri dhe të guximshëm.

Krijimtaria, gjenia, aftësia për t’u ringritur dhe për të dalë prej kufijve 
të vet i përkasin shpirtit të Europës. Në shekullin e kaluar, ajo i ka 
dëshmuar njerëzimit se një fillim i ri ishte i mundur: pas viteve të 
ndeshjeve tragjike, që kulmuan në luftën më të tmerrshme që mbahet 
mend, ka lindur, për të hir të Zotit, një risi e pashembullt në histori. Hiret 
e gërmadhave nuk mundën ta shuanin shpresën dhe kërkimin e tjetrit, që 
u dogjën në zemrën e Etërve themelues të projektit europian. Ata 
hodhën themelet e një kështjelle të paqes, të një ndërtese të ndërtuar nga 
Shtete që nuk janë bashkuar me detyrim, por me zgjedhjen e lirë të së 
mirës së përbashkët, duke hequr dorë përgjithmonë për të luftuar me 
njëri-tjetrin. Europa, pas shumë përçarjesh, e gjeti më në fund vetveten 
dhe filloi të ndërtojë shtëpinë e saj. 

Kjo «familje popujsh»[1], që ndërkohë është bërë më e gjerë në 
mënyrë të lavdërueshme, në kohët e fundit duket se i ndien më pak të 
vetat muret e shtëpisë së përbashkët, nganjëherë të ngritura duke u 
larguar nga projekti i ndritur i projektuar nga Etërit. Ajo atmosferë risie, 

ajo dëshirë e zjarrtë për të ndërtuar bashkimin duken gjithnjë e më të 
shuara; ne bijtë e asaj ëndrre jemi të tunduar t’i nënshtrohemi 
egoizmave tanë, duke shikuar përfitimin tonë dhe duke menduar të 
ndërtojmë rrethoja të veçanta. Megjithatë, jam i bindur se dorëzimi dhe 
lodhja nuk i përkasin shpirtit të Europës e se edhe «vështirësitë mund të 
bëhen nxitëse të fuqishme të bashkimit»[2]. 
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Në Parlamentin europian i kam lejuar vetes të flas për Europën 
gjyshe. U thashë Eurodeputetëve se nga anë të ndryshme po rritej 
përshtypja e përgjithshme për një Europë të lodhur e të plakur, shterpë 
dhe pa gjallëri, ku idealet e mëdha që kanë frymëzuar Europën duket se e 
kanë humbur forcën tërheqëse; një Europë në rënie që duket se ka 
humbur aftësinë e saj gjeneruese dhe krijuese. Një Europë që tundohet 
për të siguruar dhe për të sunduar hapësira më shumë sesa për të përftuar 
procese përfshirëse dhe shndërruese; një Europë që po “mbrohet në 
llogore” në vend që të privilegjojë veprime që nxisin dinamizma të rinj 
në shoqëri; dinamizma në gjendje për të përfshirë dhe për të vënë në 
lëvizje të gjithë aktorët shoqërorë (grupe dhe persona) në kërkimin e 
zgjidhjeve të reja për problemet aktuale, që të japin fryt në ngjarje të 
rëndësishme historike; një Europë që larg së mbrojturi hapësira, të bëhet 
nënë që lind procese (krh. Esort. ap. Evangelii gaudium, 223).

Ç’të ka ndodhur, Europë humaniste, mbrojtëse e të drejtave të njeriut, 
të demokracisë dhe të lirisë? Ç’të ka ndodhur, Europë tokë poetësh, 
filozofësh, artistësh, 
m u z i k a n t ë s h , 
letrarësh? Ç’të ka 
ndodhur,  Europë 
nënë popujsh dhe 
k o m b e s h ,  n ë n ë 
burrash e grash të 
mëdha që kanë ditur 
të mbrojnë dhe të 
j a p i n  j e t ë n  p ë r 
d i n j i t e t i n  e 
vëllezërve të tyre?

Shkrimtari Elie 
Wiesel, që shpëtoi i 
gjallë nga kampet 
naziste të shfarosjes, 
thoshte se sot është 
t h e m e l o r e  t ë 
r e a l i z o j m ë  n j ë 
“ t r a n s f u s i o n  t ë 
kujtesës”. Është e 
n e v o j s h m e  “ t ë 
k u j t o j m ë ” ,  t ë 
largohemi pak nga e 
t a s h m j a  p ë r  t ë 
dëgjuar zërin e të 
parëve tanë. Kujtesa 
jo vetëm do të na 
lejojë të mos bëjmë 
të njëjtat gabime të së kaluarës (krh. Esort. ap. Evangelii gaudium, 108), 
por do të na japë mundësinë për të hyrë tek arritjet që i kanë ndihmuar 
popujt tanë t’i kalojnë pozitivisht udhëkryqet historike që i hasnin. 
Transfuzioni i kujtesës na liron nga ajo prirje aktuale shpeshherë më 
tërheqëse për të ndërtuar me ngut mbi rërën e lëvizshme të rezultateve të 
menjëhershme, që do të mund të prodhonin «një rentë politike të lehtë, të 
shpejtë dhe jetëshkurtër, por që nuk e ndërtojnë plotësinë njerëzore» 
(ibid., 224).

Për këtë qëllim do të na bëjë mirë të rikujtojmë Etërit themelues të 
Europës. Ata ditën të kërkonin rrugë alternative, novatore në një 
kontekst të shënuar nga plagët e luftës. Ata patën guximin jo vetëm për të 
ëndërruar idenë e Europës, por guxuan t’i ndryshojnë rrënjësisht 
modelet që shkaktonin vetëm dhunë e shkatërrim. Guxuan të kërkonin 
zgjidhje të shumanshme për problemet që pak nga pak bëheshin të 
përbashkëta.

Robert Schuman, në atë që shumëkush e pranon si akti i lindjes së 
bashkësisë së parë europiane, tha: «Europa nuk do të bëhet me një 
përpjekje të vetme, as nëpërmjet një ndërtimi të tërësisë; ajo do të bëhet 
nëpërmjet realizimeve konkrete, duke krijuar para së gjithash një 
solidaritet konkret»[3]. Pikërisht tani, në këtë botën tonë të shqyer dhe të 
plagosur, duhet të kthehemi tek ai solidaritet konkret, tek e njëjta bujari 
konkrete që pasoi luftën e dytë botërore, sepse – vazhdonte Schuman-i – 
«paqja botërore nuk do të mund të ruhet pa përpjekje krijuese që të jenë 
në lartësinë e rreziqeve që e kërcënojnë atë» [4]. Projektet e Etërve 
themelues, lajmëtarë të paqes dhe profetë të së ardhemes, nuk janë 
tejkaluar: frymëzojnë, sot më shumë se kurrë, për të ndërtuar ura dhe 
shembur mure. Duket se shprehin një thirrje zemërplasur për të mos u 

kënaqur me rregullime kozmetike ose me kompromise dredharake për të 
korrigjuar ndonjë traktat, por për të vënë me guxim baza të reja, të 
rrënjosura fort; siç pohonte Alcide De Gaspari, «të gjithë të frymëzuar 
njëlloj nga shqetësimi i të mirës së përbashkët të atdheve tanë europianë, 
të Atdheut tonë Europë», të rifillojmë, pa frikë një «punë ndërtimore që 
kërkon të gjitha përpjekjet tona të bashkëpunimit të durueshëm dhe 
afatgjatë»[5].

Ky transfuzion i kujtesës na lejon të frymëzohemi nga e kaluara për të 
përballuar me guxim kuadrin e ndërlikuar shumëpolar të ditëve tona, 
duke e pranuar me vendosmëri sfidën për «të përditësuar» idenë e 
Europës. Një Europë e aftë për të lindur një humanizëm të ri të bazuar 
mbi tri aftësi: aftësinë për të integruar, aftësinë për të dialoguar dhe 
aftësinë për të krijuar.  

Aftësia për të integruar 
Erich Przywara, në veprën e tij të shkëlqyer Ideja e Europës, na sfidon 

për ta menduar qytetin si një vend bashkëjetese të instancave dhe 
n i v e l e v e  t ë 
ndryshme. 

Ai e njihte atë 
prirje reduksioniste 
që banon në çdo 
përp jek je  për  t ë 
m e n d u a r  d h e 
ëndërruar përbërjen 
shoqërore. Bukuria e 
rrënjosur në shumë 
prej qyteteve tona i 
detyrohet faktit se 
kanë arritur të ruajnë 
në kohë ndryshimet 
e  e p o k a v e ,  t ë 
kombeve, të stileve, 
t ë  v i z i o n e v e . 
Mjafton të shikojmë 
t r a s h ë g i m i n ë  e 
p a ç m u e s h m e 
kulturore të Romës 
për të vërtetuar edhe 
një herë se pasuria 
d h e  v l e r a  e  n j ë 
popull i  rrënjoset 
p i k ë r i s h t  t e k  t ë 
d i t u r i t  p ë r  t ë 
bashkuar të gjitha 
këto nivele në një 

bashkëjetesë të shëndoshë. Reduksionizmat dhe të gjitha qëllimet 
uniformuese, larg nga aftësia për të krijuar vlera, i dënojnë popujt tanë 
në një varfëri mizore: atë të përjashtimit. E larg nga aftësia për të krijuar 
madhështi, pasuri e bukuri, përjashtimi shkakton ultësi, mjerim dhe 
mizori. Larg nga aftësia për t’i dhënë shpirtit fisnikëri, i sjell meskinitet.  

Rrënjët e popujve tanë, rrënjët e Europës u konsoliduan gjatë historisë 
së saj duke mësuar të integrojnë në sinteza gjithnjë të reja kulturat më të 
ndryshme dhe pa lidhje të dukshme mes tyre. Identiteti europian është, 
dhe ka qenë gjithmonë, një identitet dinamik multikulturor.

Aktiviteti politik e di se e ka në duar këtë punë themelore dhe që nuk 
mund të shtyhet për më vonë. E dimë se «e tëra është më shumë se pjesët, 
dhe shuma e tyre e thjeshtë», prandaj do të duhet gjithmonë të punojmë 
për të «zgjeruar shikimin për të njohur një të mirë më të madhe që do të 
na sjellë dobi të gjithëve» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 235). Jemi të 
thirrur të nxisim një integrim që gjen te solidariteti mënyrën me të cilën 
t’i bëjmë gjërat, mënyrën me të cilën të ndërtojmë historinë. Një 
solidaritet që nuk mund të ngatërrohet asnjëherë me lëmoshën, por si 
krijim mundësish që të gjithë banorët e qyteteve tona – dhe të shumë 
qyteteve të tjera – të mund të zhvillojnë jetën e tyre me dinjitet. Koha 
është duke na mësuar se nuk mjafton vetëm përfshirja gjeografike e 
personave, por sfida është një integrim i fortë kulturor.

Në këtë mënyrë bashkësia e popujve europianë do të mund ta mposhtë 
tundimin për t’u tërhequr mbi modele të njëanshme dhe për t’u kuturisur 
në “kolonizime ideologjike”; do të zbulojë për më tepër gjerësinë e 
shpirtit europian, i lindur nga takimi i qytetërimeve dhe popujve, më e 
gjerë se kufijtë aktualë të Bashkimit europian dhe e thirrur për t’u bërë 
model sintezash të reja dhe dialogu. Fytyra e Europës nuk dallohet në të 
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vërtetë për kundërvënien ndaj të tjerëve, por për faktin se mban gjurmët e 
tipareve të kulturave të ndryshme dhe bukurinë për të mposhtur 
mbylljet. Pa këtë aftësi integrimi fjalët e thënë nga Konrad Adenauer në 
të kaluarën do të tingëllojnë sot si profeci për të ardhmen: «E ardhmja e 
Perëndimit nuk është aq e kërcënuar nga tensioni politik, sa nga rreziku i 
standardizimit, i njëzëshmërisë së mendimit dhe ndjenjës; shkurt, nga 
gjithë sistemi i jetës, nga mosmarrja e përgjegjësisë, me të vetmin 
shqetësim për unin vetjak»[6].

Aftësia për dialog 
Nëse ka një fjalë që duhet ta përsërisim derisa të lodhemi është kjo: 

dialog. Jemi të thirrur të nxisim një kulturë dialogu duke u munduar me 
çdo mjet të hapim instanca që ky të jetë i mundur dhe të na lejojë të 
rindërtojmë përbërjen shoqërore. Kultura e dialogut nënkupton një 
formim të mirëfilltë, një ushtrim asketizmi që të na ndihmojë ta njohim 
tjetrin si një bashkëbisedues të vlefshëm; që të na lejojë ta shohim të 
huajin, emigrantin, pjesëtarin e një kulture tjetër si një person për ta 
dëgjuar, të çmuar dhe të vlerësuar. Është e ngutshme për ne sot t’i 
përfshijmë të gjithë aktorët shoqërorë për të nxitur «një kulturë që të 
privilegjojë dialogun si formë takimi», duke e çuar përpara «kërkimin e 
konsensusit dhe të marrëveshjeve, por pa e ndarë nga kujdesi për një 
shoqëri të drejtë, e aftë të kujtojë dhe të mos përjashtojë» (Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 239). Paqja do të jetë e qëndrueshme në masën në të 
cilën i armatosim fëmijët tanë me armët e dialogut, u mësojmë atyre 
luftën e mirë të takimit dhe të bisedimeve. Në këtë mënyrë do të mund t’u 
lëmë atyre trashëgim një kulturë që të dijë të përvijojë jo strategji të 
vdekjes, por të jetës, jo të përjashtimit, por të integrimit. 

Kjo kulturë e dialogut, që do të duhej të përfshihej në të gjitha 
programet mësimore shkollore si bosht i tërthortë i disiplinave, do të 
ndihmojë të ngulisë tek brezat e rinj një mënyrë për të zgjidhur konfliktet 
e ndryshme nga ajo me të cilën po i mësojmë. Sot na nevojitet të mund të 
realizojmë «koalicione» jo vetëm ushtarake apo ekonomike, por edhe 
kulturore, edukative, filozofike, fetare. Koalicione që vënë në pah se, 
pas shumë konflikteve, shpeshherë është në lojë pushteti i grupeve 
ekonomike. Koalicione të afta për ta mbrojtur popullin, që të mos 
përdoret për qëllime të padenja. T’i armatosim njerëzit tanë me kulturën 
e dialogut dhe të takimit.

Aftësia për të krijuar
Dialogu dhe gjithçka që ai sjell na kujton se askush nuk mund të 

mjaftohet për të qenë spektator as vëzhgues i thjeshtë. Të gjithë, nga më i 
vogli tek më i madhi, janë pjesë aktive në ndërtimin e një shoqërie të 
integruar dhe të pajtuar. Kjo kulturë është e mundur nëse të gjithë marrim 
pjesë në përpunimin dhe ndërtimin e saj. Gjendja aktuale nuk pranon 
thjesht vëzhgues të luftërave të të tjerëve. Përkundrazi, është një thirrje e 
fortë për përgjegjësi vetjake dhe shoqërore.

Në këtë kuptim të rinjtë tanë kanë një rol mbizotërues. Ata nuk janë e 
ardhmja e popujve tanë, janë e tashmja; janë ata që qysh sot me ëndrrat e 
tyre, me jetën e tyre po farkëtojnë shpirtin europian. Nuk mund ta 
mendojmë të nesërmen pa u lejuar atyre një pjesëmarrje reale si faktorë 
të ndryshimit dhe të shndërrimit. Nuk mund ta imagjinojmë Europën pa i 
bërë pjesëmarrës dhe protagonistë të kësaj ëndrre. 

Kohët e fundit kam menduar mbi këtë aspekt dhe e kam pyetur veten: 
si mund t’i bëjmë pjesëmarrës të rinjtë tanë për këtë ndërtim kur i lëmë pa 
punë; punë të denja që t’i lejojnë ata të zhvillohen me anë të duarve të 
tyre, të inteligjencës së tyre dhe energjive të tyre? Si pretendojmë t’ua 
njohim atyre vlerën e protagonistëve, kur treguesit e papunësisë dhe 
nënpunësimit të miliona të rinjve europianë janë në rritje? Si t’ia bëjmë 
për të mos i humbur të rinjtë tanë, që përfundojnë duke ikur tjetërkund në 
kërkim të idealeve dhe kuptimit të përkatësisë sepse këtu, në tokën e 
tyre, nuk dimë t’u ofrojmë mundësi dhe vlera?

«Ndarja e drejtë e fryteve të tokës dhe të punës njerëzore nuk është 
thjesht filantropi. Është një detyrë morale».[7] Nëse dëshirojmë t’i 
mendojmë shoqëritë tona në një mënyrë të ndryshme, kemi nevojë të 
krijojmë vende pune dinjitoze dhe të shpërblyera mirë, sidomos për të 
rinjtë tanë.

Kjo kërkon me ngulm kërkimin e modeleve të reja ekonomike më 
përfshirëse dhe të drejta, jo të orientuara në shërbim të pak vetave, por në 
dobi të njerëzve dhe të shoqërisë. E kjo na kërkon kalimin nga një 
ekonomi likuide tek një ekonomi sociale. Mendoj për shembull për 
ekonominë sociale të tregut, e inkurajuar edhe nga Paraardhësit e mi 
(krh. Gjon Pali II, Fjala drejtuar Ambasadorit të R.F. të Gjermanisë, 8 
nëntor 1990). Të kalohet nga një ekonomi që synon të ardhurat dhe 

fitimin në bazë të spekulimit dhe të huasë me interes tek një ekonomi 
sociale që investon mbi personat duke krijuar vende pune dhe 
kualifikim.

Duhet të kalojmë nga një ekonomi likuide, që priret ta nxisë 
korrupsionin si mjet për të siguruar fitim, te një ekonomi sociale që 
garanton tokën e strehimin, përmes punës, si fushë në të cilën personat 
dhe bashkësitë mund të vënë në lojë «shumë përmasa të jetës: 
krijimtarinë, projektimin për të ardhmen, zhvillimin e aftësive, 
ushtrimin e vlerave, komunikimin me të tjerët, adhurimin e Hyjit. 
Prandaj realiteti shoqëror i botës së sotme, përtej interesave të kufizuara 
të ndërmarrjeve dhe të një racionaliteti të diskutueshëm ekonomik, 
kërkon që “të vazhdohet të ndiqet si përparësi objektivi i punësimit [...] 
për të gjithë”[8]» (Enc. Laudato si’, 127).

Nëse dëshirojmë të synojmë për një të ardhme që të jetë dinjitoze, 
nëse dëshirojmë një të ardhme me paqe për shoqëritë tona, do të mund ta 
arrijmë atë vetëm duke u mbështetur mbi përfshirjen e vërtetë: «atë që 
jep punën dinjitoze, të lirë, krijimtare, pjesëmarrëse dhe solidare».[9] 
Ky kalim (nga një ekonomi likuide tek një ekonomi sociale) jo vetëm do 
të japë perspektiva të reja dhe mundësi konkrete integrimi dhe 
përfshirjeje, por do të na japë përsëri aftësinë për të ëndërruar atë 
humanizëm, për të cilin Europa ka qenë djepi dhe burimi.

Për rilindjen e Europës së lodhur, por ende e pasur me energji dhe 
kapacitete, mund dhe duhet të kontribuojë Kisha. Detyra e saj përputhet 
me misionin e saj: shpallja e Ungjillit, që sot më shumë se kurrë shprehet 
sidomos në lehtësimin e plagëve të njeriut, duke sjellë praninë e fortë dhe 
të thjeshtë të Jezusit, mëshirën e tij ngushëlluese dhe inkurajuese. Hyji 
dëshiron të banojë mes njerëzve, por mund ta bëjë këtë vetëm nëpërmjet 
burrave dhe grave që, ashtu si ungjillëzuesit e mëdhenj të kontinentit, të 
jenë të prekur prej Tij dhe ta jetojnë Ungjillin pa kërkuar gjë tjetër. Vetëm 
një Kishë e pasur me dëshmitarë do të mund t’u japë përsëri ujin e pastër 
të Ungjillit rrënjëve të Europës. Në këtë, ecja e të krishterëve drejt 
bashkimit të plotë është shenjë e madhe e kohëve, por edhe nevoja e 
ngutshme për t’iu përgjigjur thirrjes së Zotit «që të gjithë të jenë një» 
(Gjn 17,21).

Me mendje dhe me zemër, me shpresë dhe pa nostalgji të kota, si një 
bir që gjen te Europa-nënë rrënjët e tij të jetës dhe të fesë, ëndërroj një 
humanizëm të ri europian, «një ecje të vazhdueshme humanizimi», të 
cilit i nevojitet «kujtesë, guxim, utopi e shëndoshë dhe njerëzore» [10]. 
Ëndërroj një Europë të re, të aftë për të qenë akoma nënë: një nënë që të 
ketë jetë, sepse e respekton jetën dhe ofron shpresa për jetën. Ëndërroj 
një Europë që kujdeset për fëmijën, që e ndihmon si të ishte një vëlla, të 
varfërin dhe atë që vjen të kërkojë mikpritje sepse nuk ka më asgjë dhe 
kërkon strehim. Ëndërroj një Europë që i dëgjon dhe i vlerëson personat 
e sëmurë dhe të moshuar, që të mos katandisen në sende jo prodhuese për 
t’u hedhur. Ëndërroj një Europë, në të cilën të jesh emigrant nuk është 
krim, por një thirrje për një angazhim më të madh me dinjitetin e krejt 
qenies njerëzore. Ëndërroj një Europë ku të rinjtë të thithin ajrin e pastër 
të ndershmërisë, ta duan bukurinë e kulturës dhe të një jete të thjeshtë, jo 
të ndotur nga nevojat e panumërta të konsumizmit; ku martesa dhe lindja 
e fëmijëve të jetë përgjegjësi dhe gëzim i madh, jo problem i shkaktuar 
nga mungesa e një pune të qëndrueshme në mënyrë të mjaftueshme. 
Ëndërroj një Europë të familjeve, me politika vërtet të efektshme, të 
përqendruara mbi fytyrat më shumë se mbi numrat, mbi lindjet e 
fëmijëve më shumë se mbi shtimin e pasurive. Ëndërroj një Europë që të 
nxisë mbrojtjen e të drejtave të secilit, pa harruar detyrat ndaj të gjithëve. 
Ëndërroj një Europë për të cilën të mos mund të thuhet se angazhimi i saj 
për të drejtat njerëzore ka qenë utopia e saj e fundit. Faleminderit.

[1] Discorso al Parlamento europeo, Strasburgo, 25 novembre 2014.
[2] Ibid.
[3] Dichiarazione del 9 Maggio 1950, Salon de l’Horloge, Quai d’Orsay, Parigi.
[4] Ibid.
[5] Discorso alla Conferenza Parlamentare Europea, Parigi, 21 aprile 1954.
[6] Discorso all'Assemblea degli artigiani tedeschi, Düsseldorf, 27 aprile 1952.
[7] Discurso a los movimientos populares en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, 9 luglio 

2015.
[8] Benedetto XVI, Lett. Enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 32: AAS 101 

(2009), 666.
[9] Discurso a los movimientos populares en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, 9 luglio 

2015.
[10] Discorso al Consiglio d'Europa, Strasburgo, 25 novembre 2014. 
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Caritas-it të Kosovës dhe më 15 prill 
po të atij viti, emërohet famullitar në 
Famullinë “Engjëjt e Rojës” në 
Ferizaj. 

Me ardhjen në Shqipëri dhe 
inkardinimin në  Dioqezën e 
Shkodrës, kryeqendra e katolicizmit 
Shqiptar, Imzot Lucjani e shpalosi 
zellin e tij misionar jo vetëm në 
kufijtë kanonikë të Dioqezës por në 
çdo famulli e zonë të largët ku ishte e 
pranishme grigja e Krishtit.

Puna e tij e palodhur,  shërbimi i 
përkushtuar ndaj besimtarëve dhe 
njerëzve në nevojë në ato momente 
të  vësht i ra  dhe del ikate  për 
Shqipërinë e dalur nga një izolim  
dhe persekutim i gjatë, sidomos në 
fushën e fesë, pasuruan e përforcuan 
profilin njerëzor e meshtarak të 
Imzot Lucjanit. Në këtë kontekst, 
njohjet dhe vlerësimet erdhën 
zinxhir dhe më 24 maj 1997, Papa 
Gjon Pali II, e emëron Kapelan i tij 
duke i dhënë titullin “Monsinjor”. 

Më 1998 Arqipeshkvi i Shkodrës 
Imzot Angelo Massafra e emëron Vikar i Përgjithshëm i Dioqezës. 

Gjatë periudhës si famullitar i Shkodrës u shqua për zellin e tij baritor 
duke u kumtuar me dashuri lajmin e gëzueshëm dhe gjithmonë të freskët 
të ungjillit besimtarëve katolikë të Shkodrës, me të cilët krijoi një sintoni 
respekti e vlerësimi reciprok.

Përveç angazhimit në planin shpirtëror, Imzot Lucjani u angazhua 
personalisht në ringritjen 
logjistike të objekteve të 
kultit, duke u kujdesur për 
punimet në Shenjtëroren e 
Z o j ë s  s ë  S h k o d r ë s ,  n ë 
përfundimin e punimeve të 
këmbanores së Katedrales së 
Shkodrës si edhe të Kishës së 
re në Hot të Ri. 

Gjithashtu, në kohën e 
ushtrimit të ministerit të tij në 
famullinë e Shkodrës, zë një 
vend të veçantë angazhimi në 
lëmën akademike si lektor i 
Shkrimit Shenjtë në Institutin 
Katekistik të Shkodrës. 

Në vitin problematik e 
kompleks 1997, Imzot Lucjani 
së bashku me përfaqësuesit e 
komuniteteve të tjera fetare në 
Shkodër, ofroi një kontribut të 
qenësishëm për paqëtimin e 
si tuatës që u kri jua pas 
trazirave të marsit të atij viti. 

Madje për këtë kontribut të shquar Këshilli i 
Bashkisë Shkodër e nderoi me titullin 
“Qytetar Nderi” i qytetit të Shkodrës. 

Në 1998-1999 luajti një rol mjaft të 
rëndësishëm për pritjen dhe kujdesin e 
kosovarëve të dëbuar dhe larguar nga lufta, 
duke rafinuar në mozaikun e cilësive të një 
bariu të vërtetë.  

Mons. Lucjani, qëndroi në krye të detyrës 
si famullitar i Katedrales së Shkodrës deri më 
12 dhjetor të vitit 2006, ditë në të cilën Ati i 
Shenjtë Papa Benedikti XVI e emëroi 
Ipeshkëv të Dioqezës së Sapës, duke e ngritur 
kështu në dinjitetin ipeshkvor të Kishës 
Katolike. 

Me 5 janar të vitit 2007, në Katedralen 
Nënë Tereza në Vau-Dejës. me një ceremoni 
solemne dhe pjesëmarrje madhështore të 
besimtarëve të Dioqezës dhe më gjerë, 
shugurohet nga Imzot Angelo Massafra, 
Ipeshkëv i Dioqezës së Sapës. 

Gjatë këtyre 9 viteve në krye të Ipeshkvisë 
së Sapës, Imzot Lucjan Avgustini, në vazhdën 
e angazhimeve të Ipeshkëvit paraardhës, e 
shndërroi Dioqezën e Sapës në një kantier të 
hapur në shumë fusha, duke sinkronizuar 

harmonikisht mirë dimensionin shpirtëror dhe atë social.
Me përkushtimin maksimal të tij bëri të mundur që në vitin 2008 të 

përfundonte komplet punimet për ndërtimin e Katedrales së re të Sapës, 
kushtuar të Lumes Nënë Tereza, Katedrale kjo që pati fillimet e saj nga 
ish-Ipeshkvi i Sapës, Imzot Dod Gjergji. 

Po në vitin 2008 rikonstruktoi edhe Katedralen e vjetër të Sapës në 
Nënshat kushtuar Shën Gjergjit paralel me 
rikonstruktimin e Kishës me vlera historike të 
Shën Markut në Dejë. 

Në fushën sociale janë disa projekte me 
rëndësi që kanë pasur shtysën e kujdesin 
personal të Mons. Lucjanit.  Në mënyrë të 
veçantë vlen të përmendet realizimi i projektit 
për ndërtimin e “Shtëpisë së Bamirësisë”, e cila u 
inaugurua nga vetë Shkëlqesia e tij, me 5 shtator 
2012. 

Sensin kristian te Bamirësisë, Imzot Lucjani e 
inkurajoi dhe e promovoi si kulturë vokacionale 
në meshtarët e Dioqezës së Sapës për t'u ardhur 
në ndihmë shtresave në nevojë.

Si president i Caritas-it Dioqezan, realizoi 
shumë projekte në fushën e bamirësisë duke iu 
dhënë një dorë dhe zemër të ngrohtë dashurie në 
përmirësimin e kushteve të jetesës së familjeve 
në nevojë dhe zbutjes së varfërisë. 

Duke pasur një dëshirë të madhe dhe një 
vizion të qartë për prurjet e misionarëve në 
Dioqezën e Sapës, Imzot Lucjani bëri të mundur 
shtimin e familjes së madhe të Urdhërit 
Karmelitan në Nënshat. Dhe në vitin 2013, hapi 
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NDËRROI JETË IMZOT LUCJAN AVGUSTINI 
BIOGRAFI

Dje, më 26, e kremtja e Nënës së Këshillit të Mirë, Pajtorja e Shqipërisë 
dhe e Shkodrës,  pasdrekë , Ati i Shenjtë Françesku, duke pranuar në 
audienc Kardinalin Angelo Amato SDB, Prefekti i Kongregatës për 
çeshtjen e  Shenjtërve, nënshkroi Dekretin e Lumturimit të 38 
Shërbëtorëve të Hyjit Imzot Vinçenc Prennushi e Shokët, Martirë.
Firmosja e Dekretit është akti i fundit pas itinerarit të gjatë të Procesit 

Dioqezan rezultati i të cilit është studiuar gjatë dhe është miratuar si nga 
Komisioni i Teologëve ashtu edhe nga ai i Kardinalëve.
Konferenca Ipeshkvore Shqiptare, në marrëveshje me Kongregatën për 
Çështjet e Shenjtërve dhe me Postulacionin e Përgjithshëm të Fretërve 
Minorë, do të caktojë dhe do të komunikojë vendin dhe datën në të cilën 
do të zhvillohet Kremtimi solemn i Lumturimit.

PAPA NËNSHKROI DEKRETIN E LUMTURIMIT 
TË 38 SHËRBËTORËVE TË HYJIT
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dyert e dioqezës së tij edhe për kuvendin e 
Etërve Karmelitanë në Nënshat, që së 
bashku me motrat karmelitane tashmë janë 
një familje e madhe që po lulëzon dita-ditës 
në kishën shqiptare. 

Një vend të veçantë në veprat e tij zë 
edhe krijimi i Muzeut Dioqezan me sende 
dhe objekte kishtare dhe arkeologjike të 
gjetura, të mbledhura dhe të ruajtura ndër 
vite. Këtë muze simbolik të vogël por që 
flet shumë dhe mbart vlera të mëdha 
h i s to r ike  e  inauguro i  në  p rag  t ë 
Krishtlindjeve të vitit 2014.

Në vitin Jubilar të Dioqezës së Sapës 
2012 dhe për të nderuar dinjitetin historik 
të Dioqezës, rikonceptoi dhe ndërtoi Selinë 
e re të Ipeshkvisë së Sapës. 

Përveç angazhimeve si Ipeshkëv 
Dioqezan, Imzot Lucjani pati një aktivitet 
të dendur në gjirin e Konferencës 
Ipeshkvore të Shqipërisë. 

Me emërimin si Ipeshkëv i Sapës, ai 
bëhet në vitin 2007 anëtar i Konferencës 
dhe në vitin 2009  zgjidhet Sekretari i 
Përgjithshëm i saj duke e mbajtur këtë detyrë deri në vitin 2012. Nga viti 
2012 deri në momentet e kalimit në amshim mbante detyrën e zv. 
Presidentit të Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë. Brenda 
strukturave të Konferencës Ipeshkvore dhe Kishës Katolike Shqiptare, 
Imzot Lucjani ka mbajtur disa pozicione drejtuese, si President i 
Komisioneve Kombëtare; ai ka qenë President i Komisionit Katekistik; 
President i komisionit Ekumenik; President i Komisionit Kultura dhe 
Komunikimi Social etj.

Imzot Lucjani, në qershor të vitit 2015, investoi me sukses për 
organizimin e Asamblesë së parë Kombëtare të Kishës Katolike në 
Shqipëri, e cila pati një jehonë pozitive në gjithë vendin.

Një bashkëpunim mjaft të ngushtë ai pati edhe me Organizatën 
Shqiptare të Urdhrit të Maltës, brenda së cilës ndër vite ushtroi disa 
detyra, duke filluar si Atë shpirtëror dhe më vonë si President i saj. Me 

24 qershor të vitit 2015 Urdhri i Maltës e nderoi me titullin “PRO 
MERITO MELITENSI”. 

Imzot Lucjani me thjeshtësinë, devotshmërinë dhe përvujtërinë e tij 
shërbyese, u dallua për aftësinë e ndërtimit të një përqasje sinergjike 
bashkëpunuese me autoritetet publike shqiptare në rrafsh lokal dhe 
kombëtar në shërbim të Kishës dhe komunitetit.

Në fakt, bindja e provuar në terren se Kisha dhe Shteti shërbejnë të 
njëjtin popull megjithë planet dalluese të angazhimit, ishte shtysë për 
Imzot Lucjanin për të nxitur dialogun dhe raportin e ngushtë me 
autoritet shtetërore në funksion të shërbimit më të mirë në dobi të 
qytetarëve.

Pikërisht, me 6 korrik të vitit 2014 kjo qasje bashkëpunuese u çmua 
nga Kreu i Shtetit Shqiptar, z. Bujar Nishani i cili e vlerësoi veprimtarinë 
e Ipeshkvit të Dioqezës së Sapës, duke e nderuar me Dekoratën “Nënë 
Tereza”  me këtë motivacion: “Në nderim të veprimtarisë së 
vazhdueshme dhe të çmuar për bamirësi dhe ndihmesën e veçantë në 
harmoninë ndërfetare, duke forcuar solidaritetin e shoqërisë dhe vlerat 
bashkëpunuese”. 

Koherenca me qasjen sinergjike me autoritetet shtetërore nga ana e 
Imzot Lucjanit u rinovua edhe në një moment tjetër, tepër delikat për 
interpretimet e kompleksitetit të ngjarjes, pikërisht pas atentateve në 
redaksinë e gazetës satirike franceze Charlie Hebdo në janar të vitit 
2015. Me ftesë të Kryeministrit shqiptar, z. Edi Rama, mori pjesë në 
Marshimin e Paqes në Paris në shenjë solidariteti me popullin francez 
pas atentateve të përgjakshme me sfond ekstremizmin islamik, bashkë 
me disa përfaqësues të komuniteteve të tjera fetare në Shqipëri, me 
idenë e dëshmimit para botës të harmonisë dhe tolerancës fetare në 
vendin tonë dhe eksorcizimit të matricës fetare të atentatit. 

Imzot Lucjan Avgustini në këto vite i apostullimit në Kosovë e 
Shqipëri, na dhuroi dëshminë e një bariu të dashuruar me Krishtin dhe 
grigjën që iu besua, përveçse edhe një dëshmi tjetër arkivore të gjallë e të 
pasur me mjaft foto dhe filmime gjatë periudhës së ringritjes e 
rimëkëmbjes së Kishës Katolike në Shqipëri pas komunizmit, me vlera 
të jashtëzakonshme për brezat e ardhshëm. Erdhi si misionar i Krishtit të 
ringjallun dhe tani fillon misionin tjetër të ndërmjetësimit qiellor me 
Krishtin Zot për të mirën e Kishës Katolike lokale dhe Universale. 
Amen.

Violeta Marashi 
Nest Zefi

 

Në vijim predikimi  i Ipeshkvit të Kosovës, Imzot Dodë Gjergjit, 
në Meshën e Dritës së Imzot Avgustinit.

Fort të dashur Vëllezër në Episkopat dhe meshtari,
Të dashur rregulltarë e rregulltare, seminaristë e kandidate,
Të dashur motra dhe vëllezër në Pagëzim,
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Shumë e nderuara familje Avgustini, 
E nderuar Dioqezë e Sapës,  Ju grigjë e përkryer, me ju dhe në emrin 

tuaj,  dëshiroj të falënderoj Presidentin e Shqipërisë, të gjithë autoritetet 
shtetërore e politike  përfaqësuesit e komuniteteve fetare, pjesëtarët e 
korit diplomatik,  por edhe të 
gjithë miqtë e dashamirët që sot 
bashkë me ne dëshirojnë t'i  japin 
lamtumirën e fundit, shumë të 
dashurit dhe kurrë të paharruarit,  
Ipeshkvit të Sapës,  pinjollit te 
familjes Avgustini, mikut tonë, 
Imzot Lucian Avgustinit, të cilin 
Zoti deshi ta thërrasë te vetja, dhe 
jam shumë i bindur se, deri sa ne 
të trishtuar e pranojmë vullnesën 
e Zotit,  ai gëzon në lumturinë e 
qiellit paqën dhe lumturinë e 
amshuar.

Nuk e di, cilit prej jush, nuk do 
ti dridhej sot buza, po të detyrohet 
të flasë për këtë njeri kaq të 
mrekullueshëm? E, le më mua, që 
më duhet t'i  belbëzoj këto fjalë 
për mikun më të shtrenjtë të jetës sime, i cili na la, mu atëherë,  kur 
pritnim më së shumti prej Tij. I lutem Hyjit që të më  forcoj me qëndresën 
e pathyeshme të fesë. Edhe pse zemra na u nda përgjysmë,  prapë do të 
dimë të përballojmë me fe trishtimin dhe me uratë dhimbjen. Këndej i 
lutem Zotit të më dhurojë duresën e Jobit, kur Zoti i mori gjithçka, atë 
qetësinë që i dha Davidit kur ia mori të birin, guximin e Marisë për të 
qëndruar nën Kryqin e Krishtit të Kryqëzuar.  Po ashtu i lutem Hyjit, që 
të marrë një gacë nga zjarri i Shpirtit të Shenjtë të tij, e t'i djeg buzët e 
mija që t'ju flas goja ime në këtë moment kaq të dhimbshëm për të gjithë 
ne, sidomos për Kishën në Shqipëri, për 
dioqezën e Sapës, për familjen Avgustini 
dhe për gjithë popullin tonë kudo.

Ne të gjithë shpresonim që ky do të jetë e 
ardhmja e Kishës në Shqipëri. Shumëkush 
në  mendimet  e  ve ta  por  edhe  në 
përgjegjësitë që bartin,  thurnim plane se 
ku, dhe si do të shfrytëzonim më mirë 
zellin e tij baritor, aftësitë e tij drejtuese dhe  
kapacitetet e tija shpirtërore.  Në anën 
tjetër Kisha e Sapës, me xhelozi kujdesej 
që të tjerët të mos ja merrnin bariun, të cilin 
e donin shumë. Por, ja që rrugët e Zotit 
qenkan të pashqyrtueshme, vullneti i tij i 
pandryshueshëm  dhe planet e tij të 
pakuptueshme. 

Hyji e paska përgatitur atë për amshim, 
vullneti i Tij paska qenë  që ta lartësojë në 
fronin e shenjtërve dhe në shoqërinë e 
engjëjve të vet.  Kurse, si duket, ne të 
gjithëve, me këtë humbje ka dashur të na 
e“shkundë shpirtin”, që gjërat t'i shohim 
me dritën e fesë . Kështu, në ditën e Trinisë 
së Shenjë, Zoti përfundimisht e thirri te 
vetja duke e bashkuar atë me shenjtërit e 
Tij, me Nënë Terezën që do të shenjtërohet 
dhe me martirët që do të lumnohen.

Në uratën time i thashë Zotit. Po, a pak të 
dhamë?! Po, a nuk e ka mbushur kjo kishë 
qiellin me martirë gjatë shekujve, e sidomos gjatë Diktaturës së fundit? 
Dhe në shpirt dëgjova një përgjigje: po ju m'i dhatë sepse i vratë, por këtë 
dua ta marr unë. 

E si ngjau e gjithë kjo?
Para tre muajve, u konstatua se Monsinjor Lucjani, mund të ketë një 

sëmundje të rëndë. Pasi u dha ky alarm u munduam të përdorim të gjithë 
mjetet që njeriu ka në dispozicion për ta shëruar, por shumë shpejt u 
konstatua se sëmundja e tij i tejkalonte mundësitë tona njerëzore dhe 
arritjet e mjekësisë.  Mu në valen e përjekjeve tona ai me çdo kusht, 
deshi ta linte spitalin dhe të kthehej në dioqezë që për herë të fundit të 
kremtonte Pashkët me prifterinj të dioqezës së vet dhe me grigjën e tij.  

Ishte i lumtur për këtë gjë sepse thoshte: “ishin këto Pashkët më të 
bukura që kam kremtuar ndonjëherë”.

Pas Pashkëve, përsëri u angazhuam t'ia zgjatnim sado pak jetën. Por 
mjerisht, mjekësia përsëri u dorëzua para sëmundjes së tij. 

Në këtë situatë, u desh që të 
m e r r n i m  v e n d i m i n  m ë  t ë 
dhimbshëm: atë që ta kthenim në 
Dioqezë, në mënyrë që, të mos 
lëngonte nëpër spitalet e botës por, 
nëse duhej që të vdesë atëherë 
bariut i duhet të vdiste në “prehnin 
e kishës së vet”  i rrethuar prej 
“grigjës së tij”. Në këtë rast, 
lëshuam kushtrimin që nëpërmjet 
lutjes t'ia kërkonim Zotit një 
mrekulli. 

Iu lutëm Zotit në të gjitha Kishat 
tona, nëpër shumë Kisha të 
vendeve të tjera të botës që e kanë 
njohur, por edhe  aty ku kishte 
arritë jehona e dhimbjes, klithma e  
dashurisë e zëri i uratës sonë. 

Kurse dioqeza e Sapës, dhe 
shumë që e kanë dashur, të bashkuar në uratë nën dritaren e Bariut, 
kalonte nëpër luginën e trishtimit, mes shpresës që Zoti do ta dëgjonte 
lutjen e tyre, dhe dhimbjes për vuajtjet e bariut që lëngonte në shtratin e 
vdekjes. 

Në festën e Trinisë së Shenjtë,  rreth orës tre të pasdites, në praninë e 
familjes së gjakut dhe asaj të shpirtit, Hyji që e kishte thirrur në Jetë, 
Krishti që e kishte thirrë në meshtarinë e Tij, Shpirti i Shenjtë që e ka 
Shuguruar tri herë, pagëzim, meshtar dhe ipeshkëv, si Trini e Shenjtë, me 
një zë trinitar, përfundimisht vendosi ta thirrte  shpirtin e tij te vetja . E 

ne, na mbeti vetëm trupi i tij, të cilën pas 
kësaj meshe drite për shpirtin e Monsinjorit 
tonë të dashur,  do ta  varrosim e do t'ia 
dhurojmë tokës, që atje të pushojë në paqe,  
deri sa Ai që rri në Fronin e gjithësisë t’i bëj 
të reja të gjitha gjërat!« Zb 21,5b dhe të 
fshijë çdo lot nga sytë tanë. Atëherë kur 
Vdekja më s'do të jetë, as vaj, as ofshamë, as 
dhimbje, sepse gjithçka do të shndërrohet 
në të re. (Krh. Zb 21, 4).Tani, per tani 
ç'mund të themi përveç se, “u bë siç dhe ti” 
O Zot!  Ashtu edhe le të jetë. 

Ne me fe e me bindje e pranojmë 
vullnetin e Hyjit, që u shfaq mbi Kishën e 
Krishtit,  në personin e Imzot Lucjanit.

E  pranojmë si njerëz, që dinë të 
bashkëndajnë të mirën dhe të keqen, 
gëzimin dhe hidhërimin, vuajtjet dhe hiret.

Si shqiptarë, sepse gjithnjë kemi ditur ta 
kthejmë vajin në këngë, sepse shumë gjatë 
"kemi vuajtur duke shpresuar dhe kemi 
shpresuar duke vuajtur, këndej edhe jemi 
gjallë.

E sidomos  e pranojmë këtë vullnet si 
besimtarë, të cilët besojnë se vdekja nuk 
është fjala e fundit, ajo është e fundit vetëm 
sa i përket mëkatit, po jo sa i përket Hyjit.  
Fjala e fundit e Hyjit është ringjallja dhe 
jeta. Mu ashtu sikur na dëshmon edhe në 

pjesen e ungjillit që kemi lexuar: Unë jam ngjallja e vërteta dhe jeta. 
Kush beson në mua s'do të vdes kurrë.Ta lejojmë Krishtin Zot, që të na 
ngushëllojë edhe ne me të njëjtat fjalë feje që i ngushëllonte motrat e 
Lazrit. Sepse,  për ne të krishterët që vdekjen tonë e bashkojmë me atë të 
Krishtit, të vdesësh do të thotë të shkosh i shoqëruar me të në amshim. 
(krh. KKK kap.12). Nuk ka, pra, tani kurrfarë dënimi ...Sepse, Ligji i 
Shpirtit Shenjt që na jep jetën në Jezu Krishtin, na çliroi nga ligji i 
mëkatit dhe i vdekjes. (krh. Rom 1,1-2). Këndej, me Shën Palin mund të 
dëshmoj se: "... të gjitha vuajtjet e tanishme nuk janë të denja të 
krahasohen me lumturinë e ardhshme që do të zbulohet në ne. (krh. Rom 
1,18) në saje të Atij që na ka dashur. (krh. Rom 8,37b)
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Fort të dashur, 
më lejoni t'i  them edhe një fjalë Kishës së  Sapës, familjes Avgustini, 

dhe mikut tim të jetës që gjithnjë e kam quajtur “Zemo”!
Kishë e Sapës, vazhdo të bashkohesh në lutje dhe bëhu e fortë! Sepse, 

në kohën e re ju jeni përballur me dhimbje të shpeshta: një herë Zoti mori 
M o t ë r  M a r i z ë n ,  D o n 
Antonin, pastaj don Gencin 
e tani po u merr Bariun.  Por 
ju do të dini të qëndroni të 
p a l u h a t u r  n ë  f e .  T ë 
paluhatur, mu si Jobi. Ju 
deri tani jeni lutur për 
I p e s h k v i n  t u a j ,  t a n i 
mundeni lirisht t'i luteni atij, 
që të ndërmjetësojë për ju. 
Ju s'do ta keni më ipeshkëv 
Lucjanin,  por do të keni 
mësimin, dëshminë dhe 
shembullin që ju ka lanë për 
trashëgimi. 

E për ne të gjithë që e 
kemi dashur dhe e kemi 
njohur, le t'ia plotësojmë 
dëshirën e zemrës së tij 
s i k u r  e  k a  p ë r s ë r i t u r 
s h p e s h ë h e r ë :  “ Q ë  t ë 
realizohet një pajtim i 
gjithëmbarshëm, që të 
pajtohen të gjithë dhe të pajtohen deri në fund”. Por edhe atë porosi të 
fundit që ua la për Pashkë: “Duajeni shumë njëri-tjetrin”!

Familje e dashur Avgustini, Ju motra dhe vëllezër të Monsinjorit tonë 
të dashur, e di që e keni zemrën e thyer dhe që tani me vdekjen e më të 
mirit, ndër ju, jeni të tronditur dhe të mërzitur shumë, por, Zotin dhe 
uratën e gjithë këtyre njerëzve e paqi në ndihmë në këtë sprovë të madhe 
për ju. Ju ia keni dhuruar Zotit një vëlla, një axhë, një dajë. Ai jetën e tij, 
ka kushtur Zotit. Ju duhet të ngushëlloheni me këtë dashuri që, këta 
njerëz e shprehin për vëllanë tuaj. Ju do të thoni: po, po, po shumë i ri! Jo 
ai nuk është i ri, por i pjekur në vullnetin e Zotit. Ai ka jetuar plot njëzet 
vjet më shumë se Krishti. Ju, na keni dhuruar një vëlla, ai sot po ju 
dhuron një Kishë!

Shpeshherë, gjatë këtyre ditëve më keni thanë: tani të kemi vetëm ty! 
Po do të më keni! Por mos 
pritni të bëhem Lucjan. 
Më lejoni të jem Dodë, 
sepse do t'ju mjaftoj për 
ngushëllimin tuaj.

Vëlla i dashur, 
çka të them ty, që më ke 

përcjel lë gjatë gj i tha 
ditëve të jetës sime, me 
d u r e s ë ,  d a s h u r i  d h e 
respekt. Këtu po ndahen 
rrugët tona. Ti ia mbërrite 
cakut, e mua më le prapë 
shtegtar! Prandaj më duhet 
t ë  t h e m  n j ë  f j a l ë 
falenderimi:

Në radhë të parë, të 
falenderoj që ke ditur të 
jesh mik, mik në fe, mik në 
dashuri për kishën, mik në 
gatishmëri për sakrificë, 
mik në shërbim baritor, 
mik besnik i drejtë dhe i 
paanshëm. 

Të falenderoj, për dëshminë e mirë që ke lënë ngado ku ke shkuar, për 
qortimet që gjithnjë m'i ke përsëritur dhe për gjurmën e fesë që ke lënë në 
mua dhe në zemrën e të gjithë këtyre njerëzve që sot të rrethojnë.

Të falenderoj, që gjithnjë më ke ndihmar të shuaj zemërimin, më ke 
frenuar për të ngadalësuar ngutjen, më ke ngushëlluar në dështime dhe 
më ke mbështetur në iniciativë.

Të falenderoj që nuk u trondite kur të thashë, “se do të vdesësh”! Por 
prapë i fortë thoje: "nuk më dhimbset vetja por Kisha në Shqipëri". U 
bëftë vullnesa e Zotit!

Vëlla i dashur, mos të dhimbset as vetja as Kisha në Shqipëri! Ndoshta 
deri sa lëngoje në shtrat, s'ke pasë mundësi, por tani jam i sigurt se sheh: 

q ë  m ë  s h u m ë  k e 
ungjillëzuar kur sëmundja 
të detyrojë të heshtësh, se 
kur predikoje.  Janë më të 
shumtë ata që të kanë 
përjetuar në fe sot, se sa kur 
ishe gjallë ndër ne. Të kam 
lakmi për këtë dashuri kaq 
të  madhe  që  je  duke 
përjetuar sot, si nga qielli 
ashtu edhe nga toka.  

Ti  verbr ish t  më  ke 
besuar, sepse gjithnjë të 
kam thënë të vërteten. 
Këndej më duhet të rrëfej 
se pa të pyetur, ta dhashë 
Kryqin e Kraharorit tim që 
ta marrësh me vete dhe ta 
mora kryqin e Kraharorit 
tënd. Krishti ka qenë ai që 
na ka miqësuar dhe e ka 
r r i tur  miqës inë  tonë , 
kështu me shkëmbimin e 

kryqave "një pjesë e imja do të varroset me ty por edhe një pjesë e jotja 
do të jetoj në mua”.

Tani pusho në paqe! E lutu për ne!

MBAHEN HOMAZHET

«Besimtarëve të tu, o Zot, jeta nuk u merret por u shndërrohet dhe, 
ndërsa u shkatërrohet kjo banesë tokësore, u çelet në qiell një banesë e 
amshuar". (Prefacioni për të Vdekur I)

Janë këto fjalët e Prefacionit për të vdekur, që na japin ngushëllim në 
këto ditë pikëllimi, 
dhe si besimtarë të 
Krishtit Zot na bëjnë 
më të fortë për të 
përballuar humbjen e 
bariut të dashur me fe 
dhe besim.

Që prej mbrëmjes 
së datës 22 maj 2016, 
Ipeshkvia e Sapes, 
nën klimën e lutjes së 
përshpirtshme ka bërë 
homaxhe per Bariun e 
saj,  Imzot Lucjan 
Avgustinin, i cili kaloi 
në amshim të dielen e 
Trinisë Shenjte, në 
moshën 53 vjeçare. 
N g a  m o m e n t i  i 
marrjes së lajmit të 
h i d h u r ,  e  g j i t h ë 
hierarkia e Kishës në 
Shqipëri, Kosovë e 
Mal të Zi iu bashkua 
klerit  dioqezan të 

Sapës dhe qëndroi afër kësaj dioqeze dhe familjarëve të ipeshkvit të 
ndjerë, duke bashkëndarë dhimbjen. 

Janë të shumtë besimtarë, qytetarë të tjerë të besimeve të ndryshme 
fetare, autoritete të larta civile, dhe diplomatë që u drejtuan drejt 
Katedrales “Nënë Tereza” në Vau-Dejës, për të bërë homazhet e fundit 
pranë trupit të Ipeshkvit të Sapës. Si nga ana e besimtarëve ashtu edhe e 
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meshtarëve dhe rregulltareve homazhet janë shoqëruar me lutje dhe 
uratë për shpirtin e tij.  Lutjet kryesore kanë qenë ato të mëngjesit në 
orën 8.00; Kremtimi i Meshës Shenjte në orën 18.00 dhe lutja e 
Mbremjes në orën 20.00. Në shumicën e rasteve pjesëmarrësit kanë 
shfaqur edhe lot duke shpreh 
pikëllim të thellë për humbjen e 
parakohshme të bariut të kësaj 
grigje. 

Shumë prej autoriteteve të 
larta shtetërore nëpërmjet 
mesazheve të tyre, kanë shprehë 
edhe ngushëllimet e rastit për 
ndarjen nga jeta të parakohshme 
për ipeshkvin e Sapës dhe 
Nënkryetarin e Konferencës 
Ipeshkvore të Shqipërisë, Imzot 
Lucjan Avgustinin. Përmendim 
këtu mesazhin e Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë, z. 
Bujar Nishani, në të cilin thuhet:  
“Me keqardhje të parrëfyeshme 
dhe dhimbje të thellë mësova 
për ndarjen e parakohshme nga 
jeta të mikut të shtrenjtë, 
klerikut të shquar, e bariut të dedikuar shpirtëror, i cili gjithë jetën dhe 
shërbimin e tij fetar ia kushtoi dedikimit ndaj Zotit dhe përkujdesjes për 
grigjën e besimtarëve në trojet shqiptare dhe kudo tjetër e thërriste 
detyra e shenjtë”, shkruan Presidenti në meshazhin e tij.

“Me largimin e parakohshëm nga kjo jetë, Kishës Katolike në 
përgjithësi, dhe në veçanti, Konferencës Ipeshvnore të Shqipërisë do t'i 
mungojë së tepërmi ky prelat i devotshëm, dhe personalitet mbresëlënës 
i shqiptarisë, i cili duke ndjekur shembullin dhe veprën e Nënë Terezës, 
la gjurmët e veta të palshlyeshme bamirëse në Kosovë e në Shqipëri. I 
përjetshëm qoftë kujtimi i Imzot Avgustinit dhe shpirti i tij i pastë 
dritë!”, nënvizohet në mesazhin e Presidentit Nishani.

Kujtojmë se Mesha e Salikimit do të kremtohet të mërkurën me 25 
maj në orën 10.00 në Katedralen Nënë Tereza në Vau-Dejës, e cila do të 
udhëhiqet nga Kryetari i Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë, Imzot 
Angelo Massafra. 

LAMTUMIRË IMZOT LUCJAN AVGUSTINI

Pas tri ditë homazhesh, të mërkurën e datës 25 maj 2016, Ipeshkvia e 
Sapës, i dha lamtumirën e fundit bariut të saj, Imzot Lucjan Avgustinit, i 
cili kaloi në amshim me datën 22 maj, në moshën 53 vjeçare, pas një 
sëmundjeje të rëndë. Mesha e dritës u mbajt në Katedralen Nënë Tereza 
në Vau-Dejës, udhëhequr 
nga Kryetari i Konferencës 
Ipeshkvore të Shqipërisë, 
Imzot Angelo Massafra. 
Përveç popullit të Zotit që 
k i s h t e  s t ë r m b u s h u r 
Katedralen dhe ambjentet e 
jashtme të saj, nderuan me 
praninë e  tyre,  Nunci 
Apostolik në Shqipëri, 
Imzot Romiro Moliner 
Ingles, e gjithë hierarkia e 
K i s h ë s  K a t o l i k e  n ë 
Shqipëri, Meshtarët dhe 
M o t r a t  e  n d e r i t  t ë 
Shqipërisë, Kosovës dhe 
Malit të Zi. 

G j i t h a s h t u  n ë  k ë t ë 
përcjellje të fundit, nderuan 
Presidenti i Republikës së Shqipërisë, z. Bujar Nishani, ish kryeministri, 
z. Sali Berisha, Krerë të institucioneve të larta shtëtërore, diplomatike 
edhe krerët e besimeve të tjera fetare. 

Në predikimin e rastit, Imzot Dodë Gjergji, ipeshkvi i Kosovës e 
njëkohësisht shoku i tij jetës dhe vëllai në Krishtin, theksoi se ndërsa i 
japim lamtumirën e fundit, shumë të dashurit dhe kurrë të paharruarit, 

ipeshkvit të Sapës, pinjollit të familjes Avgustini, mikut tonë, Imzot 
Lucjan Avgustinit, të cilin Zoti deshi ta thërriste te vetja, dhe ndërsa jemi 
të trishtuar e pranojmë vullnesën e Zotit,  jam shumë i bindur se,  ai 
gëzon në lumturinë e qiellit paqen dhe lumturinë e amshuar. Hyji e paska 

përgatitur për amshim; vullneti i 
Tij paska qenë që ta lartësojë në 
fronin e shenjtërve dhe në 
shoqërinë e ëngjëjve të vet. Mes 
emocioneve të shumta, Imzot 
Doda e mbylli homelinë e tij 
duke iu drejtuar Imzot Lucjanit: 
"Vëlla i dashtun do të them të 
v ë r t e t e n  s i k u r  k a m  b a 
gjithmonë. Kam marrë kryqin 
tand te kraharorit e ty te kam 
lanë kryqin tem. Ne kete 
mënyrë, nji pjesë e imja do te 
vdesë me ty e do të jetë me ty, e 
nji pjesë e jotja do të jetojë 
gjithmonë me mua»

Vikari Gjeneral i Sapës Dom 
Simon Kulli, që pati fatin të 
ndante me Imzot Lujanin 10 vite 
të jetës së tij, shpalosi fjalët e 

dala prej zemrës për figurën e ndritur dhe të lavdishme të Atit shpirtëror 
dhe bariut të kësaj grigje, duke theksuar se “Kisha humbi një Bari, 
Kombi humbi një zë, familjarët humbën një bir dhe vëlla, dioqeza jonë e 
Sapës humbi një prind, një babë. Por në qiell, jemi të sigurtë se kemi një 
ndërmjetësues të vazhdueshëm”. 

Në këto momente vuajtje dhe pikëllimi, edhe Ati i Shenjtë Papa 
Françesku shprehu afërsinë e tij shpirtërore me familjarët, me 
presbiterin dhe me të gjithë besimtarët nëpërmjet një mesazhi 
ngushëllues, që e lexoi Nunci Apostolik në Shqipëri, Imzot Ramiro 
Moliner Ingles, në të cilin thuhej: “ Duke kujtuar shërbesën kishtare 
bujare të bariut të denjë, Shenjtëria e Tij i lutet Zotit për shpërblimin e 
amshuar që u është premtuar shërbëtorëve besnikë të Ungjillit dhe i 
kërkon së lumes Virgjër Mari të ndërmjetësojë për të marrë prej Zotit 
ngushëllimin e krishterë për të gjithë ata që qajnë Ipeshkvin e ndjerë. Me 
këto ndjenja, Ati i Shenjtë i jep nga zemra mbarë bashkësisë dioqezane 
bekimin Apostolik. 

Bashkë me dhimbjen, kleri dhe e gjithë asambleja kishtare lartësuan 
lutjet kah Zoti duke shoqëruar trupin e pa jetë të Imzot Lucjanit për në 
banesën e fundit, në kriptën e Katedrales së Nënë Terezes. 

Largimi i parakohshëm nga kjo jetë i Imzot Lucjan Avgustinit është 
një humbje e madhe jo vetëm për Dioqezën e Sapës, të cilën e udhëhoqi 
deri në momentet e fundit të jetës së tij, por për mbarën Kishën Katolike 
në Shqipëri. Ardhja e tij nga Kosova në Shqipëri pati një vizion të madh 

dhe ishte ndër pionierët e 
parë në ringritjen e Kishës 
në Shqipëri pas regjimit 
totalitar komunist. Jeta dhe 
vepra e Imzot Lucjanit 
ë s h t ë  n j ë  s h e m b u l l  i 
përkushtimit, i sakrificës 
ndaj të gjithë njerëzve. Një 
zë i fuqishëm i Paqes, i Fesë 
dhe Kombit, gjë të cilën e 
t r e g o i  g j a t ë  g j i t h ë 
veprimtarisë së t i j  26 
vjeçare në meshtari. Imzot 
Lucjan do na mungojë 
prania jote fizike, fjala jote 
shpirtërore, ungjillizimi yt 
që e dashurove me gjithë 
shpirt, por jemi të sigurtë se 
tashmë gëzon Lumturinë e 

Parrizit dhe vazhdo të ndërmjetësosh për të gjithë ne, për Kishën 
dioqezane të Sapës që aq shumë e deshe, dhe për mbarë Kishën dhe 
Kombin Shqiptar. Pushofsh në Paqe me Krishtin, Bariu ynë Imzot 
Lucjan Avgustini!      

Violeta Marashi
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Fjalimi i dom Simon Kullit me rastin e 
kalimit ne amshim te Imzot Lucjan 
Avgustini. 25.05.2016 Vau Dejes 
Dioqeza e Sapes.

Besimtarëve të tu o Zot jeta nuk u 
merret, por u shndërrohet .....

Ishin këto fjalë, të marra nga liturgjia e 
meshës së salikimit, që më së shumti 
Bariu yni i përsëriste dhe më të cilin 
ngushëllonte besimtarët në të tilla raste. 
Pikërisht, përmes të të njëjtave fjalë, 
duke i dhënë zë fjalëve të tij, dëshiroj të 
ngushëlloj secilin nga ne.

Shkëlqesi të nderuara, bashkëvëllezër 
të tij në shugurim ipeshkvnor, autoritete 
qendrore dhe vendore, familjarë, miq, 
dashamirë, të afërm dhe të gjithë ju 
besimtarë të Dioqezës së Sapës, por edhe 
më gjerë, edhe pse në një situatë të tillë, 
prapëseprapë na ngushëllon fakti se 
Ipeshkvi ynë, gëzoi deri në fund 
respektin, nderimin, afërsinë dhe 
dashurinë e secilit nga ju. 

Kisha “humbi” një Bari, Kombi 
humbi një zë, familjarët humbën një bir 
dhe vëlla, dioqeza e jonë, e Sapës, humbi 
një prind, një babë. Por, në qiell kemi një 
ndërmjetësues të vazhdueshëm. 

Na shërbeve më shumë se sa të 
shërbyem.

Fort përzemër e more detyrën e bariut sapo Selia e Shenjtë Apostolike 
ta besoi ne vitin 2007. Ta besuan sepse të njohën. Njohën në ty virtytet 
dhe vlerat të cilat kurrë s'u kurseve t'i 
vije në shërbim të grigjës. Asnjë 
vështirësi s'të ndali. Këmbët s'të 
pushuan asnjëherë aq sa mbarë 
territorin e gjerë e të thepisur të 
dioqezës e vizitove. Mendja s'të 
pushonte. Natë e ditë, në lutje e në 
bashkëbisedime, kërkoje ta njihje 
vullnesen e Zotit mbi delet e tua. E 
deshe këtë Dioqezë dhe me bindje 
mund të them se “erën”  secilës dele ia 
njohe.

Edhe pse ato qeliza të çrregullta 
vdekjeprurëse “punonin” pareshtur në 
kokën tënde, edhe pse në një gjendje 
të vështirë, deshe të na mësoje deri në 
fund  domethën ien  e  s ak të  t ë 
s h ë r b i m i t .  K r e m t o v e  m e  n e 
Themelimin e Eukaristisë duke na 
lënë ne, meshtarëve të tu, porosinë 
jetoni të bashkuar gjithmonë në 
Krishtin. Ajo meshore (kasul) e vitit të 
mëshirës, dhuratë e jotja për meshtarët 
e tu, sa herë që do e veshim për 
kremtime do na tregojë dashurinë dhe 
butësinë atërore të treguar ndaj nesh. 
E kulmove atë të Enjte të Madhe, të 
paharruar për mendjen, në larjen e 
këmbëve të besimtarëve të tu më të 
p ë r z g j e d h u r .  N g a  R o m a  m ë 
telefonove duke më shprehur – sot 
mund ta pohoj pa frikë – dëshirën 
tënde të fundit: atë gjest identifikues të Kishës, sikurse është larja e 
këmbëve, ta kryeje me personat me aftësi ndryshe. Ashtu ndodhi! Tejet u 
gëzove! Me dëshmi të fortë na mësove. 

Na deshe më shumë se sa të deshëm.
Mbi modelin e Bariut të Mirë e 

themelove dhe me shumë këmbëngulje 
e rrënjose shërbesën dhe veprimtarinë 
tënde baritore. Kulmi i kësaj dashurie, 
ndaj të gjithëve, qe kur ajo zemër e jotja, 
e vogël për nga përmasat, por gjerësisht 
e madhe për nga prania, hapi mendjet 
dhe zemrat tona si meshtar, por edhe të 
besimtarëve mbarë, kur me forcë deshe 
praninë e një shtëpie Bamirësie, 
palestër të vërtetë për shpirtin. 

U dergje por s'u shove ...
Në këto 10 vite të tij si Bari i kësaj 

grigje, deshi të njihte çdo njeri, çdo 
kënd, çdo cep të territorit. Përshkoi me 
çdo mjet secilën zonë duke shkelur, 
duke përjetuar dhe duke parë realitetin e 
besimtarëve të tij, të zonës së tij, me sytë 
e vet. Si një bari i mirë, përpara se t'i 
printe grigjës, deshi të sprovonte mbi 
vete rrugët, shtigjet, ujërat, kullotën ku 
donte t'i shpinte delet e veta. 

Edhe pse sëmundja f i l l imisht 
gllabëroi disa nga shqisat e tua 
kryesore, prapëseprapë, ajo gjendje 
pezulli, në vend që të na dëshpëronte, na 
përforconte. Sepse e kishim atë ndjesi të 
fortë se edhe pse i pafuqishëm fizikisht, 
kishe fuqi të mëdha shpirtërore, apo 
sikurse vet ti i je shprehur një murgeshe 

në një prej ditëve të tua të dhimbjes: “Edhe trëndafili për të treguar 
bukurinë e tij pengohet nga gjembat”. Ky parfum rrezatoi përgjatë 23 

netëve poshtë dritares tënde, përballë 
trupores së Zojës së Lurdit – që aq shumë i 
devotshëm ishe. E vazhdove apostullimin 
tënd të bashkimit të grigjës, barinj dhe 
besimtarë, të vendit apo edhe të dioqezave 
të tjera.

E tani, në mbarim, në emrin e secilit nga 
ju dëshiroj publikisht të shprehë ndjenjat 
e përzemërta të falënderimit për disa 
persona apo realitete. 

Së pari një falënderim për Atin e 
Shenjtë, Papa Françeskun për kujdesin e 
tij te ngrohtë e atëror që me shumë pranim 
e dëftoi ndaj monsinjorit. 

Nuncin Apostolik, Sh. T. Imzot Moliner 
Ingles pse qëndroi pranë nesh duke 
bashkëndarë me ne shpresën dhe 
dhimbjen. Për asnjë çast s'na mungoi 
nxitja, prania dhe këshilla e tij, ndërsa 
bariu ynë dergjej në shtratin e dhimbjes.

F a l ë n d e r i m e t  j a n ë  e d h e  p ë r 
Konferencën Ipeshkëvnore të Shqipërisë, 
për praninë e tyre në vuajtje me 
bashkëvëllain e tyre. 

Shkelqesinë e Tij, mikun dhe shokun e 
fëmijërisë, bashkëvëllain në meshtari dhe 
episkopat Imzot Dod Gjergjin, pse deri në 
fund i qëndroi pranë.

Dom Markun që në ditët e para të 
semundjes sate të qendronte gjithmonë 
afër si bir i dashur dhe besnik në çdo 
moment deri në fund të fundit.

Për ekipin e mjekëve të Repartit të Neurologjisë së Spitalit në Gemelli 
Romë

Për gatishmërinë e pakursyer të Bashkësisë “Shën Egidio” me në krye 

FJALIMI I DOM SIMON KULLIT
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u d h ë h e q ë s i n  e  s a j 
shpirtëror, Presidentin e 
Këshi l l i t  Papnor  për 
Familjen, dhe këtu të 
pranishëm, Shkelqesin 
Ti j .  Imzot  Vincenzo 
Paglia.

Provincën e Motrave 
“Mësueset Venerini” në 
R o m ë ,  m ë  n ë  k r y e 
P r o v i n c i a l e n  M o t ë r 
Enrikën, pse për shumë 
ditë shtëpia e tyre u 
shndërrua në shtëpi kure, 
mikpritje familjare dhe 
vëllazërore.

Shtëpinë e Kuriës së 
Etërve Orioninë në Romë, 
që s'kursyen asgjë prej 
bujarisë së madhe të tyre.

Shoqatën “Malteser” në 
Shqipëri, me drejtues 
doktor Maranaj, që së bashku me punën e palodhur të tyre u kujdesën për 
anën mjekësore. Shërbesa e përkushtuar e imzot Lucjanit si President i 
kësaj shoqate shihet. Sot 
gjate meshës na nderon 
m e  p r a n i n ë  e  t i j 
Udhëheqësi kryesor i 
a r d h u r  e n k a s  n g a 
Gjermania. 

 Falënderojmë edhe 
Motrat Vincenciane dhe 
Françeskane të Zojës së 
Papër lyer  që  me  aq 
duresë ,  pë rkush t im , 
profesional izëm dhe 
s h ë r b i m  u  v u n ë  n ë 
gatishmëri. Falënderimet 
janë edhe për familjarët e 
ipeshkvit, që edhe një 
herë tjetër me dinjitet 
dëshmuan fenë e tyre, 
duke jetuar me ne çdo 
moment të dhimbjes së 
tij. Humbët një vëlla, por 
fituar shumë të tjerë. Falënderoj bamirësit e dioqezës, individ dhe 
institucione, që na u gjetën pranë, me ndihma konkrete, për të përballuar 
këto momente të vështira.

Falënderimet i kemi edhe për Popullin besimtar të Dioqezës, që 
përmes “armës” më të madhe që si të tillë dispononim “LUTJA” pa pra e 
pa reshtur u bënë lutje erëmirë që naltoheishin tek Ati qiellor. 

 K a  s h u m e  m i q  e 
dashamire qe ne forma te 
ndryshme kane shprehur 
ngushëllimet e tyre. Këto 
te legrame s 'mund t ' i 
lexojmë, për efekt kohe, 
p o r  m j a f t o n  t ' i 
përmendim: Bashkësia e 
San Egidio; etj.

 Më lejoni që në fund t'i 
përmbyll falënderimet 
d u k e  u  q e n ë  s h u m ë 
mirënjohës meshtarëve, 
r r e g u l l t a r ë v e  d h e 
rregulltareve të dioqezës 
së Sapës jeni të gjithë të 
mrekullushem. Ashtu të 
mësuar për të qenë të 
bashkuar, le të vazhdojmë 
me të njëjtën frymë që na 
frymëzoi ipeshkvi ynë sa 
ishte gjallë. Edhe pse pa 

bari, do dimë të përshkojmë rrugën me të njëjtën shpirt bashkimi dhe 
vëllazërimi si dhe do pranojmë këdo që Shpirti Shenjtë, përmes Kishës 

Nënë, do zgjedhë si 
Bari për dioqezën tonë. 
Monsinjor, kerkojmë të 
falur nëse ndonjë herë 
ta kemi prishur ose nuk 
të kemi degjuar, por 
lutu shumë per ne dhe 
për Kishën në Shqipëri.

 M o n s i n j o r ,  t ë 
falënderoj që në vitin 
1997 gjatë trazirave në 
Shkodër së  bashku 
edhe me besimet e tjera 
ti ishe ambasador i 
paqes, dhe tash e tutje 
do jesh pellumb i paqes 
qe fluturon lart dhe sjell 
paqe ne Shqipëri dhe në 
botën mbarë.

 N a  k e  l ë n ë  n j e 
amanet që në fillimin e 

vitit të meshirës për dioqezën tonë të Sapës: Pajtohuni me Hyjin dhe me 
njeri - tjetrin, një shprehje që është e vendosur edhe në katedrale. 
Dioqeza e Sapes realizoje këtë amanet të bariut tonë. Të gjithe ju, me 
emër e pa emër, që me menyra të shumta na u gjetet pranë dhe e bëtë të 
mundshme realizimin e këtij kremtimi. Zoti i mëshirshëm ua shpërbleftë 
me të mirat!  Falëminderit.
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I nderuar populli shqiptar, të nderuar ipeshkvinjë, 
meshtarë e motra; të nderuar përfaqësues të shtetit 
shqiptar; të nderuar stafi mjekësor dhe të gjithë ju 
bashkëpunëtorë të ngushtë të kësaj dioqeze, të cilën 
vëllai ynë e udhëhoqi deri në këto momente;

Në emër të familjes Avgustini, ju shprehim 
mirenjohjen më të thellë për respektin, dashurinë, 
mbështetjen e treguar në këto momente të vështira të 
dhimbjes për ne si familje, por jo më pak edhe ju si 
familja e madhe Kishës dhe e vëllait tonë. Mons. 
Llucjan, vëlla, axhë, kushëri, dajë, nipi i ynë, dhe gjithë 

shokët dhe dashamirësit, mburremi me veprën, punën 
dhe shembullin tënd, të cilin e tregove gjatë kësaj jete 
tokësore kudo që ishe i pranishëm. Faleminderit Zotit që 
të patëm pjesë të familjes sonë. Ashtu siç dhe shembullin 
e dëshmisë së të jetuarit në Krishtin, tani do të jesh një 
ndërmjetësues i mirë për të gjithë ne pranë Hyjit të 
Gjithpushtetshëm, Krishtit Zot. 

Pritja për ngushëllime do të bëhet në qytetin e lindjes 
në Ferizaj – Kosovë, rruga 12 qershori 96, nga dita e 
enjte datë 26 maj deri të shtunen datë 28 maj 2016. 

Me respekt.

FALENDERIM I FAMILJES AVGUSTINI
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Konferenca Ipeshkvore e Shqipërisë, e mbledhur në Asamblenë e 
saj të zakonshme, në datat 10 -11 maj 2016, ndër të tjera ka diskutuar 
edhe për Reformën në Drejtësi që pritet të bëhet në vendin tonë. 

Drejtësia është një nevojë e brendshme e njeriut, si indvid dhe si 
shoqëri. Një shoqëri e drejtë është një e drejtë për të gjithë. Kisha 
katolike dhe të krishterët katolikë jetojnë në shoqërinë shqiptare dhe 
janë pjesë e gjallë e saj, prandaj ne si barinj kemi për zemër çdo çështje 
që ka të bëjë me mirëqënien e grigjës që na është besuar, por edhe të 
vendit në përgjithësi. 

Për këtë arësye, ne si barinj të Kishës katolike, inkurajojmë 
institucionet përkatëse, përfaqësuesit e popullit në parlament, partitë 
politike dhe të gjithë punonjësit e drejtësisë, që të angazhohen fuqishëm 
në këtë reformë dhe ajo të zbatohet sa më mirë dhe sa më shpejt. 
Drejtësia e vonuar është gjithmonë drejtësi e mohuar – thotë një rregull i 
lashtë i së drejtës. Pa vonesa, por me kompetencë dhe vendosmëri, 
Reforma në Drejtësi duhet të realizohet dhe të jetë sa me efektshme. 

Ndër shumë apekte të kësaj reforme do të donim të veçonim dy prej 
tyre që ne i shohim si të rëndësishme dhe jetësore për vendin dhe 
demokracinë.

Së pari kjo Reformë duhet të garantojë që, ato apo ata, të cilët do të 
përfaqësojnë popullin si të zgjedhur, apo që do të shërbejnë si të 
emëruar, të jenë figura të pastra nga precedentë kriminalë apo afera 
korruptive. Nevoja e njerëzve të përkushtuar dhe që shërbejnë pa 
interesa të dyta apo për të mbuluar të kaluarën e tyre, është një hap i 
rëndësishëm në ndërtimin e shoqërisë dhe sidomos në fuqizimin e 
organeve përfaqësuese në të treja pushtetet që njeh demokracia: 
legjislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori. Është jetike për vendin dhe për 
kuptimin e drejtësisë që kush punon në këto organe të ketë një sens 

përgjegjësie dhe drejtësie të spikatur e plot me pasion, përveçse të jetë 
një figurë e papërlyer nga barra e korrupsionit dhe kriminalitetit.

Së dyti dëshirojmë të vendosim theksin në ndryshimet kushtetuese 
që kanë të bëjnë me ligjiin e mos-diskriminimit (Neni 4). Kisha katolike 
mbështet nismat për mos-diskriminimin dhe reflektimi i saj nxitet nga 
kujdesi për çdolloj situate njerëzore që kërkon delikatesë dhe tutelë. Në 
këtë prizëm, edhe në Kishën katolike, ka një reflektim që shkon në 
drejtim të përkujdesjes dhe mosdiskriminimit në të gjitha dimensionet e 
jetës njerëzore. Nga ana tjetër ne kërkojmë nga ligjvënësit që këto 
ndryshime, në një të nesërme, të mos prekin kodin dhe sensin e familjes, 
që për ne të krishterët është ajo e themeluar mbi martesën ndërmjet një 
burri dhe një gruaje. Ashtu e ka theksuar edhe Papa Françesku në 
dokumentin e tij të fundit Amoris Laetitia duke thënë shprehimisht: 
“…vetëm bashkimi ekskluziv ndërmjet një burri dhe një gruaje kryen 
një funksion shoqëror të plotë, duke qenë se është një angazhim i 
qëndrueshëm që bën të mundur vazhdimësinë e jetës. Duhet të pranojmë 
larminë e madhe të situatave familiare që mund të ofrojnë një farë 
rregulli jete, por çiftet bashkëjetuese apo bashkëjetesat e personave me 
të njëjtën gjini … nuk mund të barazohen aq lehtësisht me martesën. 
Asnjë bashkim i paplotë apo i mbyllur ndaj vazhdimësisë së jetës nuk 
mund të na sigurojë të ardhmen e shoqërisë”. (AL 52)

Së fundmi urojmë dhe lutemi që Reforma në Drejtësi të gjejë 
binarët e duhur si dhe vullnetin e palëve për t'u realizuar. Kjo është një 
përgjegjësi e madhe para njerëzve të cilët kanë të drejtën ta shohin të 
përmbushur këtë reformë e cila ka mbështetjen tonë dhe të gjithë 
partnerëve e miqve tanë ndërkombëtarë. 

Ipeshkvinjtë Katolikë të Shqipërisë

KONFERENCA IPESHKVORE E SHQIPËRISË
Tiranë, më 11 maj 2016

Deklaratë për reformën në Drejtësi

Shqipëria është një ndër kombet e shumta që është e përberë prej një 
popullsie me përkatësi të ndryshme fetare. Por mund të themi që është një 
ndër vendet e vetme që historikisht është karakterizuar prej një tolerance 
dhe dialogu ndërfetar. Komb i mbajtur si shembull edhe prej vetë Papa 
Françeskut, i cili në vizitën e tij në Shqipëri vuri në dukje këtë bashkëjetesë 
dhe harmoni që ekziston mes komuniteteve të ndryshme fetare. Tolerancë e 
karakterizuar prej dialogut dhe dëshirës për të arritur të mirën e shoqërisë 
Shqiptare. Dialog i cili sot është më i nevojshëm se kurrë më parë. Ku 
përballë sfidave dhe vështirësive që 
bota sot na propozon, një shoqëri 
g j i t h m o n ë  e  m ë  s h u m ë  e 
shekullarizuar dhe ateiste, është e 
nevojshme që të gjithë ne të jemi të 
bashkuar, për t'i dëshmuar asaj të 
vërtetën, dhe që ne të angazhohemi 
më shumë për paqen dhe drejtësinë 
në botë. 

Me këtë dëshirë dhe qëllim, 
është mbajtur takimi mes tri 
komuniteteve fetare, atij Ortodoks, 
M y s l i m a n  d h e  K a t o l i k ,  n ë 
Manastirin e shën Vlashit ʺNgjallja 
e Krishtitʺ Durrës. Takim i zhvilluar 
mes Profesorëve dhe studentëve të 
t eo log j i së ,  së   ʺAkademisë 
Ortodokse - Durrësʺ, ʺUniversitetit 
Beder - Tiranëʺ dhe ʺInstitutit 
Filozofiko - Teologjik në Shkodërʺ. 
Në këtë ditë kishim fatin që të ishte në mesin tonë edhe Peshkopi Imzot Elia, 
që për shumë vite ka qenë drejtor i Akademisë Ortodokse, dhe prej disa 
viteve jeton në Amerikë. Gjatë diskutimit mes stafit të pedagogëve është 
rënë dakord që të ritakohemi në Shkodër, në vitin e ardhshëm shkollor. Në 
këtë takim është vënë në dukje që të krishterë dhe muslimanë kemi  shumë 
gjëra të përbashkëta, si besimtarë dhe si njerëz. Jetojmë në të njëjtën botë, të 
krijuar nga Zoti. Ne jemi adhurues dhe kërkues të Hyjit. Ne besojmë në të 
njëjtin Hyj, të vetmin Hyj, në Hyjin e gjallë, që krijoi botën dhe e çon 
krijesën e vet në përsosmëri. 

Ky takim, i mbajtur me datën 12 maj, ishte i pari trepalësh i një niveli të 
tillë akademik, ku tema e diskutimit ishte; ̋ Krijimi dhe njeriu si kujdestarë i 
tijʺ. Krijimi, i parë ne tri vizione të ndryshme, por që kishim një pikë të 

përbashkët: krijim është dhuratë e Zotit, që i është bërë njeriut, dhe ai është 
ruajtës dhe zotërues i çdo gjëje të gjallë. Por njeriu shpeshherë nuk ka qenë 
në kujdes të tij, por e ka kthyer në mjet shfrytëzimi. 

Ky shfrytëzim i tokës që i ka rrënjët e veta në ideologjitë e ndryshme 
filozofike, që e ka çuar njeriun deri në një farë shkatërrimi të botës. Njeriu i 
cili me veprën e tij, është duke e modifikuar krijimin. Krijimi i cili është 
provë e ekzistencë së Zotit, pohoj njëri prej ligjëruesve në këtë takim, 
profesori i Universitetit Beder, Veton Tulla, i cili në trajtimin e temës bëri 

një analogji mes Kuranit dhe 
Shkencës, mbi temën e krijimit. 
Ndërsa profesori i  Institutit 
Fi lozof iko -  Teologj ik  dom 
Lorenzo Rossetti, bëri një paraqitje 
të nxitjes apostolike ʺTi qofsh 
bekuarʺ  të Papa Françekut, ku 
theksoi mbi të gjitha, kujdesin që 
njeriu duhet të ketë për natyrën për 
një përparim më të vërtetë të tijin. 
Qenia njerëzore duhet të mahnitet 
përballë madhështisë dhe bukurisë 
së natyrës. 

Duhet të kemi kujdes përballë 
disa rrymave ekologjike që të mos e 
bëjmë natyrën një idhull, duke e 
absolutizuar atë. Ndërsa profesori 
N a t a n  H o p p e  i  A k a d e m i s ë 
Ortodokse, në ligjëratën e tij 
theksoi temën, ʺKrijimi kungim ( 

bashkim ) me Hyjinʺ. Duke bërë një analogji mes marrëdhënies 
bashkëshortore, ku bashkëshortët në dashurinë e thellë që kanë për njëri-
tjetrin, arrijnë këtë bashkim ndërmjet tyre, ashtu edhe ne nëpërmjet krijimit 
arrijmë në një bashkim me Hyjin.           

 Dhe së fundmi kam dëshirë që të falënderoj Hyjin për këtë mundësi që 
na ka dhuruar, për t'u takuar së bashku, dhe për të dialoguar ndërmjet nesh. 
Dhe një falënderim i përzemërt në emrin e Atë Marios, Drejtor i Instituti 
Filozofik- Teologjik Shkodër, shkon edhe për Akademinë Ortodokse, për 
mirëpritjen dhe bujarinë e tyre që na kanë dëshmuar gjatë këtij takimi. Zoti 
bëftë që kjo vëllazëri dhe ky  bashkëpunim të rritet më shumë.

 Kristjan Marku

TAKIM NDËRFETAR I STUDENTËVE TË TRE  KOMUNITETEVE 
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