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Nuk do t’ju
lë bonjakë;
do të vij tek ju.
(Gjn 14,18)

Lajmëtar fetaro-kulturor i Arqipeshkvisë Metropolitane Shkodër - Pult Nr. 4 (123) Viti XVII Qershor - Korrik 2015

PAPA FRANÇESKU
NË AMERIKËN LATINE

Papa Françesku bëri Udhëtimin Apostolik në Ekuador, Bolivi dhe
Paraguay me datat 5-13 korrik 2015. Paraqesim mesazhet kryesore e
këtij Udhëtim.
Ndryshimi i sistemit që vret është i mundur
Një prej mesazheve më të forta që kanë ardhur nga ky udhëtim në
Amerikën Latine është thirrja e Papës drejtuar popujve të tokës për të
ndryshuar një “sistem” të sunduar prej parasë që e shtyp njeriun dhe që
“nuk mban më”. Duhet “një ndryshim i vërtetë” – dhe i shpejtë – sepse
“Koha duket se është duke arritur drejt fundit”. Një ndryshim që nis nga
poshtë, nga të varfërit, nga populli. Kisha e përkrah këtë ndryshim sepse
“Hyji e dëgjon britmën e popullit të vet”, sepse “është dashuria
vëllazërore që ngre krye kundër padrejtësisë shoqërore”. “Feja jonë –
thotë Papa Françesku – është revolucionare” dhe nuk dorëzohet, nuk
mbetet e palëvizur përballë dhimbjes së njeriut. “Një shoqëri më
njerëzore është e mundur”, mund të realizohet “një alternativë
njerëzore” në vend të kësaj “ekonomie që vret” dhe përjashton. Nuk
është utopi.

Metoda: dialogu dhe identiteti, ura jo mure
“Nuk ekziston një recetë” për këtë “projekt vëllazërie dhe
drejtësie”, thekson ai. Por ka një metodë: ajo e dialogut. “Të ndërtohen
ura, jo mure”. Një dialog që nis nga një identitet i fortë, “sepse, nëse filloj
të dialogoj pa këtë identitet, dialogu nuk shërben”. Është “një takim që di
të kuptojë se larmia jo vetëm është e mirë, por është edhe e nevojshme.
Njëformësia na asgjëson, na bën automa. Pasuria e jetës gjendet në
larminë”. Por “të dialogosh nuk do të thotë të negociosh” sepse nuk
negociohet identiteti përkatës: “do të thotë të kërkosh të mirën e
përbashkët për të gjithë”, pa druajtur se nga dialogu do të vijë konflikti.
Duhet të pranohet konflikti dhe “të bëhen përpjekje për ta zgjidhur atë”
me “perspektivën që të arrihet një njësi e cila nuk është njëformësi, por
njësi në larmi”.
Ideologjitë dhe kolonizimet bëhen diktatura
Në këtë kuptim, Papa paralajmëron edhe një herë për kolonizimet e
reja ekonomike dhe ideologjike, edhe në planin e familjes, që duan të
njëformësojnë gjithçka dhe të imponojnë rregullat e veta mbi më të
dobëtit. Padit ideologjitë e vjetra dhe të reja: “ideologjitë përfundojnë
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PAPA FRANÇESKU NË TORINO
Papa Françesku bëri Vizitën Baritore në Torino - Itali me datat 2122 korrik 2015. Paraqesim mesazhet kryesore e këtij Udhëtim. Pati
tekimin me botën e punës. Në vijm Fjalimin e Atit të Shenjtë, me 21
qershor në Piazzetta Reale.
Të dashur vëllezër e motra, mirëdita!
Ju përshëndes të gjithëve ju,
punëtorë, sipërmarrës,
Autoritete, të rinj dhe familje të
pranishëm në këtë takim, dhe ju
falënderoj për ndërhyrjet tuaja,
prej të cilave del në pah ndjenja
e përgjegjësisë përballë
problemeve të shkaktuara nga
kriza ekonomike, dhe sepse
keni dëshmuar se feja në Zotin
e njësia e familjes janë ndihmë
dhe mbështetje e madhe për ju.
Vizita ime në Torino fillon
me ju. Dhe para së gjithash u
shpreh afërsinë time të rinjve të
papunë, personave në asistencë
a p o m e p u n ë t ë
paqëndrueshme; por edhe
sipërmarrësve, artizanëve dhe
të gjithë punëtorëve të
sektorëve të ndryshëm, sidomos atyre që e kanë më të vështirë të ecin
përpara.

Puna nuk është e nevojshme vetëm për ekonominë, por për personin
njerëzor, për dinjitetin e tij, për qytetarinë e tij si dhe për përfshirjen
shoqërore. Torino historikisht është një pol i tërheqjes punëtore, por sot i
ndien fort pasojat e krizës: puna mungon, janë shtuar pabarazitë
ekonomike dhe shoqërore, shumë persona janë varfëruar dhe kanë
probleme me shtëpitë, shëndetin, arsimin dhe të tjera të mira parësore.
Emigrimi shton konkurrencën,
por migrantët nuk duhet të
fajësohen, sepse ata janë
viktima të pabarazisë, të kësaj
ekonomie që skarton dhe të
luftërave. Të vjen për të qarë
duke parë spektaklin e këtyre
ditëve, në të cilin qeniet
njerëzore trajtohen si mall!
Në këtë situatë jemi të
thirrur të përsërisim “jo”-në
ndaj një ekonomie të skartimit,
që kërkon përjashtimin e atyre
që jetojnë në varfëri absolute –
në Torino rreth një e dhjeta e
popullsisë. Përjashtohen
fëmijët (lindshmëria zero!),
përjashtohen të moshuarit, dhe
tani po përjashtohen edhe të
rinjtë (më se 40% e të rinjve
janë të papunë)! Ajo që nuk prodhon përjashtohet në mënyrën “përdor
dhe hidh”.
Vijon në fq. 3

PAPA FRANÇESKU NË AMERIKËN LATINE
Vijim i fq. 1

keq, nuk nevojiten. Ideologjitë kanë një marrëdhënie ose të paplotë ose
të sëmurë ose të keqe me popullin. Ideologjitë nuk marrin përsipër
popullin:”. Sikurse ato të shekullit të kaluar, bëhen gjithmonë
“diktatura”. “Mendojnë për popullin”, por “nuk e lënë popullin të
mendojë”.
Të krishterët të marrin pjesë në ndryshim
Papa Françesku i fton me forcë të krishterët që të marrin pjesë në
këtë ndryshim. Nuk mund të ketë të krishterë mospërfillës, të mësuar me
padrejtësinë, vetëm sepse nuk i prek personalisht. Të krishterë me zemër
“të mbyllur”, “të blinduar”, që besojnë se dëgjojnë Jezusin por kalojnë
afër dhimbjes së njerëzve pa u ndalur. Feja – thotë ai – “na bën të afërm
për jetën e të tjerëve. Feja nxit angazhimin tonë me të tjerët”. “Një fe që
nuk bëhet solidaritet është një fe e vdekur, një fe e rremë”. “Është një fe
pa Hyjin, është një fe pa vëllezërit”. “Nuk është feja e Jezusit”.
Jo një kastë të ndryshmish, por persona të prekur prej mëshirës
Nxitja e Papës drejtuar të krishterëve është që të mos izolohen në
“një kastë të ndryshmish”, të ndarë prej popullit, që e bëjnë “identitetin
një çështje superioriteti” dhe “i vënë gjithmonë barriera popullit të
Hyjit”: përbuzin të tjerët sepse “nuk janë si ata”. Ndërsa, i krishteri është
ai që “ka mësuar të pranojë”: të varfërin, të dobëtin, ata që nuk mendojnë
si ai. I krishteri nuk është më i mirë se të tjerët, por është ai që është
prekur prej dashurisë “së mëshirshme dhe shëruese” të Jezusit. Prandaj,
të ungjillëzojmë nuk do të thotë të zbatojmë një strategji por të jemi
“dëshmitarë mirënjohës të mëshirës që na shndërron” dhe na dhuron
gëzim.
Zemra hyjnore dhe njerëzore e Jezusit na do shumë
Papa Françesku ka marrë me vete kryqin mbi drapër e çekan që i
është dhuruar në Bolivi. Një vepër e ngjashme me atë që kishte krijuar
atë Espinal, i vrarë në vitin 1980 gjatë diktaturës sepse predikonte
Ungjillin e lirisë. Një Ungjill që bezdis dhe, edhe sot, krijon një
“genocid” të krishterësh. Kujton se Kisha e ka refuzuar teologjinë e
lirimit sipas analizës marksiste. Por atë Espinal “luftonte me qëllim të
mirë” – thotë Papa – “Krishtin e marr me vete”: Krishtin që shkon përtej

çdo ideologjie dhe shikon personin, merr mbi vete të gjitha mëkatet tona
për ta shpëtuar botën. Është mëshira e Hyjit – vë në dukje Papa – është
“zemra hyjnore dhe njerëzore” e Jezusit “që na do shumë”.
Nga L’Osservatore Romano
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PAPA FRANÇESKU NË TORINO
Vijim i fq. 2

Jemi të thirrur të përsërisim “jo”-në ndaj idhujtarisë së parasë, që i
nxit njerëzit të hyjnë me çdo kusht në numrin e atyre pak që, pavarësisht
prej krizës, pasurohen, pa u shqetësuar për ata shumë njerëz që
varfërohen, nganjëherë deri në uri.
Jemi të thirrur t'i themi “jo” korrupsionit, aq të përhapur që duket se
është një qëndrim, një sjellje normale. Por jo me fjalë, me fakte. “Jo”
ndaj marrëveshjeve mafioze, mashtrimeve, rryshfeteve, dhe gjërave të
tilla.
Dhe vetëm kështu, duke bashkuar forcat, mund t'i themi “jo”
pabarazisë që shkakton dhunë. Don Bosko na mëson se metoda më e
mirë është ajo parandaluese: edhe konflikti shoqëror duhet parandaluar,
dhe kjo bëhet me drejtësi.
Në këtë situatë, që nuk është vetëm torineze, italiane, është globale
dhe komplekse, nuk mund të pritet vetëm “rimëkëmbja” – “po presim
rimëkëmbjen…” –. Puna është themelore – e deklaron këtë që në fillim
Kushtetuta Italiane – dhe është e nevojshme që e tërë shoqëria, në të
gjithë përbërësit e saj, të bashkëpunojë në mënyrë që ajo të jetë për të
gjithë dhe të jetë një punë e denjë e burrit dhe e gruas. Kjo kërkon një
model ekonomik që nuk është i organizuar në funksion të kapitalit dhe të
prodhimit, por në funksion të së mirës së përbashkët. Dhe, për sa u
përket grave – foli ajo [punëtorja që mori fjalën] -, të drejtat e tyre duhen
mbrojtur me forcë, sepse gratë, të cilat mbajnë peshën më të madhe në
kujdesin për shtëpinë, për fëmijët dhe për të moshuarit, ende janë të
diskriminuara, edhe në punë.
Është një sfidë shumë angazhues, e që duhet përballuar me
solidaritet dhe vështrim të gjerë; dhe Torino është e thirrur të jetë edhe
një herë protagoniste e një stine të re zhvillimi ekonomik e shoqëror, me
traditën e vet manifakturore dhe artizanale – mendojmë, në tregimin
biblik, se Hyji ka bërë pikërisht artizanin... Ju jeni të thirrur në këtë:
fusha e manifakturës dhe e artizanatit – dhe në të njëjtën kohë me kërkim
e krijimtari.
Prandaj duhet investuar me guxim në formim, duke u përpjekur të
përmbyset prirja që ka parë të ulet kohët e fundit niveli mesatar i
arsimimit, dhe shumë të rinj e lënë shkollën. Ajo [gjithnjë punëtorja]

shkonte në mbrëmje në shkollë, që të mund të ecte përpara...
Sot do të doja ta bashkoja zërin tim me atë të shumë punëtorëve dhe
sipërmarrësve për të kërkuar që të mund të zbatohet edhe një “pakt
shoqëror dhe breznor”, siç ka deklaruar përvoja e “Agorà”-së, që jeni
duke çuar përpara në territorin e dioqezës. Të vihen në dispozicion të
dhënat e burimet, në perspektivën e “bërjes së bashku”, është kushti
paraprak për të kapërcyer situatën e vështirë aktuale dhe për të ndërtuar
një identitet të ri e të përshtatshëm për kohët e për nevojat e territorit. Ka
ardhur koha të riaktivizohet një solidaritet mes breznive, të rifitohet
besimi mes të rinjve dhe të rriturve. Kjo kërkon edhe që të hapen
mundësi konkrete krediti për nismat e reja, të aktivizohet një orientim i
vazhdueshëm dhe një shoqërim në punë, të mbështetet praktikantati dhe
ndërlidhja mes ndërmarrjeve, shkollës profesionale dhe Universitetit.
Më pëlqeu shumë që ju të tre folët për familjen, për fëmijët dhe për
gjyshërit. Mos e harroni këtë pasuri! Fëmijët janë premisa për t'u çuar
përpara: këtë për të cilën folët, e keni marrë prej të parëve tuaj. Dhe të
moshuarit janë pasuria e kujtesës. Një krizë nuk mund të kapërcehet, ne
nuk mund të dalim nga kriza pa të rinjtë, fëmijët, bijtë dhe gjyshërit.
Forcë për të ardhmen dhe kujtesë e së kaluarës që na tregon se ku duhet
të shkojmë. Mos e lini pas dore këtë, ju lutem. Bijtë dhe gjyshërit janë
pasuria dhe premtimi i një populli.
Në Torino dhe në territorin e saj ekzistojnë ende potencialitete të
mëdha që të investohen për krijimin e punës: asistenca është e
nevojshme, por nuk mjafton: duhet promovim, i cili krijon besim në të
ardhmen.
Ja disa gjëra kryesore që doja t'jua thosha. Po shtoj edhe një fjalë që
nuk do të doja të ishte retorike, ju lutem: guxim! Nuk do të thotë: durim,
dorëzohuni. Jo, jo, nuk do të thotë kjo. Por përkundrazi, do të thotë:
guxoni, jini të guximshëm, ecni përpara, jini krijues, jini “artizanë” çdo
ditë, artizanë të së ardhmes! Me forcën e asaj shprese që na jep Zoti dhe
nuk zhgënjen kurrë. Por që ka edhe nevojë për punën tonë. Për këtë
lutem dhe ju shoqëroj me gjithë zemër. Zoti ju bekoftë të gjithëve dhe
Zoja ju mbroftë. E, ju lutem, po ju kërkoj të luteni për mua!
Faleminderit!

KAMPI VERORË NË FAMULLINË GRUDË E RE
Si çdo vit tjetër, edhe në këtë vit u organizua kampi verorë në
famullinë tonë nga 15 -26 qershor, 2015, për fëmijët nga mosha 4 – 12
vjeç.Koha e zhvillimit të aktiviteteve ishte nga ora 8 -11.30'. Tema:
Hyji është dashuri dhe paqe! Kjo kohë për të gjithë është një kohë
intensive, por që sjell shumë gëzim. Me këtë rast edhe famullitari Atë
Giovanni, motrat, si edhe animatorët, që ishin 33 veta, në një mënyrë
organizuan këtë kohë që shumë bukur, duke marrë parasysh edhe vetë
angazhimin dhe mundin që është pjesë e kësaj pune.
Prindërit shoqëronin çdo ditë fëmijët e vegjël deri tek kisha. Fëmijët
pjesëmarrës, që në këtë vit ishin 190, vinin me gëzim pasi këtë kohë e
presnin me padurim dhe
gjithë vitin e mbajnë në
kujtesë si kohë shumë të
bukur.
Gjatë kësaj kohe na
gëzoi shumë vizita e
Mons. Angelo Massafra,
Arqipeshkëvit tonë, i cili
erdhi në mesin tonë duke
sjellë edhe një mesazh
për secilin , duke na
kujtuar për 25 vjetorin e
Meshës së parë, në
varrezat katolike në
S h k o d ë r, p a s
komunizmit. Ai u dhuroi
bekimin e kërkuar në
veçanti fëmijëve që
kishin marrë kungimin e
parë që e morën, më 28
qershor. Arqipeshkëvi u
përshëndet me përqafim

dhe me fjalë të ngrohta nga fëmijët . Një ditë e veçantë për fëmijët ishte
vajtja në pishina, ku gjithçka kaloi mirë dhe bukur falë Zotit.
Në këtë kamp e kemi takuar Zotin si dashuri dhe paqe nëpërmjet
lutjeve, meditimeve e shembujve të veçanta, po ashtu edeh nëpërmjet
lojrave dhe aktiviteteve të nryshme.
Mesazhi i fëmijëve për këtë vit ishte ndërtimi i simbolit të zemrës
dhe formimi i fjalës paqe, në bazë të temës: Hyji është dashuri dhe paqe.
Duam më shumë dashuri dhe paqe në familjet tona dhe në botën mbarë.
Gjithashtu Atë Giovanni, motrat dhe animatorët patën një ditë të
veçantë, duke shijuar së bashku bukuritë natyrore të Tamarës.
Ditën e fundit të
kampit çdo grup ka
përgatitur një festë
modeste, diçka të
bukur si poezi, valle,
k ë r c i m e , h u m o r,
dramatizim, për
gëzimin e vetë
fëmijëve, prindërve
dhe të gjithë të të
ftuarve.
Për të gjithë ishte
një kohë impenjimi për
të ecur së bashku dhe
për t’u angazhuar edhe
më tepër në jetën e
bashkësisë dhe
famullisë.
Jozefina Zefi,
animatore
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SHUGURIMI MESHTARAK I DIAKONIT,
DOM KLEDJAN VUKAJ
Ditën e shtunë, me datën
11 Korrik 2015, diakoni
Kledjan Vukaj, i
Arkidioqezës Metropolitane
Shkoder-Pult, u shugurua
meshtar nga Shkëlqesia e Tij
Imzot Angelo Massafra në
orën 10:00 në katedralen e
Shën Shtjefnit.
Kështu Kisha në Shkodër,
u shtua me një meshtarë të ri.
Zoti duke përdorur
përgjigjën bujare të këtij të
riu, i dhuroi grigjës së vet një
punëtor, një person i cili do të
ndërmjetësojë për ta e do jetë
urë lidhjeje, mjet që vë në
kontakt bijtë me Atin e tyre.
N ë Ve r m o s h , m e s
bukurisë së bjeshkëve të
Kelmendit, nga një familje e
thjeshtë dhe bujare, me 15
prill të vitit 1989 erdh në jetë Kledjani, djali i dytë i familjes Vukaj. Pasi
mbaroi shkollën fillore në vendin e
lindjes, në Shën Kollë të Lezhës
filloi mësimet i udhëhequr prej
etërve Rogacionist, derisa pastaj
shkollën e mesme e kreu në Shkodër
tek “At' Pjetër Meshkalla”. Pas një
ecje shqyrtuese në Bashkësinë
Thirrore, vit i parë i saj, hyri në
Seminarin Ndërdioqezan Shqiptar
“Nëna e Këshillit të Mirë”, ku në
vitin 2014 përfundoi Studimet
filofoziko-teologjike e tani vazhdon
ende studimet në Napoli për të marrë
licencën në Ekleziologji.
Atmosfera e festes kishte
mbledhur në Katedrale rreth
Arqipeshkëvit meshtarët, të
kushtuarit dhe besimtarë të shumtë
të ardhur qoftë prej vendlindjes së
Diakonit, qoftë prej të gjithë atyre
vendeve ku ai gjatë viteve të
formimit në seminar
kishte
s h ë r b y e r. G j a t ë h o m e l i s ë ,
Arqipeshkvi përgëzoi Dom
Kledjanin për angazhimin e tij në
përgjigje ndaj planit të thirrjes të cilën Zoti ia kishte bërë. Po ashtu nuk
harroi të falënderonte përzemërsisht familjarët të cilët me shumë gëzim
e kanë shoqëruar djalin e tyre drejt meshtarisë e tashmë edhe atë ditë janë
pranë tij e në një farë mënyre ia dorëzojnë Zotit të gjithëpushtetshëm si
fryt të dashurisë së tyre në shërbim të Tij e të Kishës që ai ka themeluar.
Sigurisht që nuk mungoi as edhe kërkesa e vazhdueshme dhe nxitja që
edhe shumë familje t'i hapen planit të Hyjit e të lejojnë që fëmijët e tyre
të udhëhequr prej idealeve të dashurisë, të dhurimit konkret si dhe të
shërbimit t'i përgjigjen pa frikë thirrjes për shenjtëri e shenjtërim të të
tjerëve.
Në Kishën Nënë të Shkodres, jehoi fuqishëm fjala «Ja ku jam!», e
cila pastaj e shoqëruar prej përgjigjeve bindëse «Dua» dhe «Po me
ndihmën e Zotit, dua!», i dhanë jetë shugurimit meshtarak e bënë që, pas
vendosjes së duarve dhe lyerjes me vaj, Shpirtit i Shenjtë i Hyjit të

zbresë mbi Dom Kledjanin
e ta “pushtojë” deri në
thellësi të qenies së tij duke
e bërë një herë e
përgjithmonë Prift për
amshim dhe pjesëmarrës
në priftërinë e Krypriftit të
përjetshëm Krishtit Zot.
Ndërsa ditën e hënë me
datë 13 korrik, në Kishën e
Shën Gjon Pagëzuesit në
famullinë e lindjes së tij,
Vermosh, Dom Kledjani
kremtoi meshën e parë. Në
prani të atyre që i dhanë
jetën, përballë atyre me të
cilët holli hapat dhe u rrit,
në sy të atyre që gjerë më
dje qenë edukuesit,
mësuesit dhe shoqëruesit e
tij, meshtari i ri bashkoi
duart dhe në emrin e Atit, të
Birit dhe Shpirtit Shenjtë, të Trinisë që thërret dhe zgjedh, filloi meshën
e parë, për lavdërimin dhe falënderimin
e Tyre si dhe për shenjtërinë e të
grishurve dhe bekimin e tyre.
Pastaj homelia e mbajtur nga
mësuesi dhe edukuesi i tij, Dom
Gjovalin Simoni, arriti të shpjegoi më së
miri mënyrën se si Zoti ashtu si Jeremisë
profet, pa pritur dhe pa menduar kishte
hyrë në jetën e Kledit dhe e kishte bërë
për vete. Në vijim predikuesi duke
cituar fjalët:“Më ngashënjeve, o Zot dhe
unë lejova të ngashënjehem”, pohoi se
edhe me Kledin ngjau e njëjta gjë,
Jezusi erdhi, ndërhyri, ia prishi planet,
ia fitoi zemrën dhe ai nuk pat nga t'ia
dilte. Nuk mundej të mos i përgjigjej
thirrjes së dashurisë, e cila e bëri të
mahnitej e të çuditej, që i hapi
horizontet dhe i zgjeroi zemrën pa masë.
Tashmë ai, në saj të shugurimit, për
herë të parë shtriu duart mbi dhurata të
sjellura në altar nga familjarët e vet,
thirri në ndihmë Shpirtin e Zotit e më
pas përsëriti me zë fjalët e Atij që na dha
vetveten, duke e “urdhëruar” kështu të
zbresë e të bëhet bukë e gjallë, shujtë që mbanë në jetë me të cilën ushqeu
pjesëmarrësit e gostisë së Qengjit të Hyjit.
Ndër ato momente në sytë e Dom Kledjanit, në fytyrat e prindërve, të
familjarëve, të miqësisë e të shoqërisë shkëlqente një rreze e flaktë
dashurie e cila e mahnitur, dukej sikur shpërthente në hare dhe
dëshironte të brohoriste me pa përmbajtje se: “Kjo është dita që na e
dhuroj Zoti, të galdojmë e të gëzojmë në të!”.
Me këto fjalë i urojmë Dom Kledjanit, meshtari të mirë e të shenjtë e
duke i premtuar lutjet tona të përditshme, i kërkojmë ta lejojë gjithmonë
veten të mahnitet prej pranisë së Zotit e këtë mahnitje ta transmetojë në
jetët e në zemrat e atyre që nuk e dinë e ende s'e kanë provuar gëzimin
dhe harenë që vjen prej saj!
Gasper Kolaj- Seminarist

Papa Françesku në Sarajevë
Papa Françesku bëri Vizitën Baritore në Sarajevë, në Bosnje dhe Herzegovinë, me datë 6 qershor 2015. Gjatë Meshës së Shenjtë
në Stadiumin Olimpik, bëri ftesë të fortë: “ Kurrë më luftë”. Ishin të pranishëm nga Shqipëria Imzot Angelo Massafra OFM dhe Fra
Vincenzo Foca’.
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KUSHTOHET KISHA E SHËN MËHILLIT
NË RRAGAM
Pas shume perpjekjesh, punës së gjatë dhe të palodhshme të
famullitarëve dhe t/ rregulltareve më në fund arritëm të përjetojmë këtë
cast gëzimi, shugurimin e Shtëpisë së Zotit në famullinë tonë, në
famullinë e “Shën Mehillit”. Data 3 qershor 2015 ishte një ditë e veçantë
që përcolli një gëzim shumë të madh, një ditë që do të mbahet mend
gjatë, një ditë qe pasuroi
zemrat e të gjithë
besimtarëve me një ndjenjë
të fortë feje, dashurie dhe
bashkëpunimi.
Në këtë ditë famullia e
“Shën Mëhillit” celebroi
shugurimin e Kishës.
Shkelqësia e tij imzot
Angelo Massafra bëri
shugurimin, me
udhëheqjen e famullitarit
Dom Charbel Bachour.
Me gëzim të madh
morën pjesë në këtë meshë
shumë meshtarë, motra të
kuvendeve të ndryshme si
dhe shumë besimtarë nga
Rragami, Sheldi dhe
fshatrat perreth.
Gjatë fillimit të
kremtimit të meshës Imzot
Angelo Massafra theksoi
se kjo kishë po i kushtohej Zotit duke u bërë kështu një datë historike për
mbarë kishën, në veçanti për famullinë e Rragamit. Gjithashtu tha që
kisha nuk është e vlefshme pa besimtarët sepse janë ata të cilët e bëjnë
kishën e vërtetë prandaj është e nevojshme të hapim zemrat e ta lëmë
Zotin të punojë në ne.

Gjatë ritit të shugurimit të kishës u bekuan muret që bekimi i Zotit të
zbresë mbi popullin e krishterë. Mesha vijoi me lyerjen, kemimin,
mbulimin dhe shndritjen e altarit që shprehin me shenja të dukshme disa
aspekte të asaj jete të padukshme që Zoti ushtron nëpërmjet Kishës kur
ajo kremton misteret hyjnore e në mënyrë të vecantë eukaristinë.
Në këtë ditë të shënuar
e gjithë asamblea iu lut
Zotit që të dërgojë bekime
e hire të shumta mbi të
gjithë ata, dhe e
falenderuan Zotin për atë
ditë që arritën të shihnin,
ditë e shënuar që u arrit falë
përpjekjeve dhe kontributit
të të gjithë famullitarëve
ndër vite dhe punës së
palodhur të motrave të
”Shpëtimtarit Hyjnor”.
Pas meshës së shënjtë,
u zhvillua një program
artistik me poezi, këngë,
valle, humor, ku për këtë
organizim u kujdesën të
rinjtë e famullisë me
ndihmën e famullitarit dom
Charbel dhe motrave
Salvatoriane.
Falenderojmë Zotin
per këtë dhuratë kaq të madhe për famullinë tonë. Shpresojmë dhe
lutemi që ky Tempull i kushtuar Atij të mbushet me barinjë që dinë ta
drejtojnë popullin e Tij drejt të vetmes rrugë dhe të vetmit qëllim: Jezu
Krishtit!
Irena Simoni

EMIGRANTËT SHQIPTARË,
SHTEGTARË NË SHENJTËROREN E GJENACANIT
Qe vërtet i frytshëm lajmërimi gojë
më gojë i shqiptarëve këtë vit, për të
mbërritur të shumënumërt në shenjtëroren
e Zojës së Këshillit të Mirë në Gjenacan
(RM). Ishin më shumë se 500 vetë që
vinin, me çdo lloj mjeti, nga zona të
ndryshme të Italisë, përveçse për të
kremtuar e festuar së bashku takimin
vjetor të lutjes, organizuar nga
“Migrantes” i Konferencës Ipeshkvnore
Italiane pranë Virgjërës, Pajtores së
Shqipërisë.
Porsa mbërritën në Shenjtërore,
shtegtarët u organizuan për një procesion
nëpër rrugët e qytetit duke i kënduar
Virgjërës himne tradicionale të Shkodrës,
nga ku, sipas traditës, ka ardhur figurja e
mrekullueshme. Shtegtimi u bë kështu,
një rast takimi për t'u lutur me miq e të
afërm që jetojnë në anë të ndryshme të
Italisë, si edhe me ata që vinin nga
Shqipëria. Kremtimin e Meshës e kryesoi
kryetari i Konferencës Ipeshkvnore të
Shqipërisë, imzot Angelo Massafra, me të
cilin bashkëkremtuan drejtori i Migrantes
pranë dioqezës së Romës, imzot Pierpaolo
Felicolo dhe rreth 6 meshtarë të tjerë. “Të
lidhur me Zojën e Bekuar, për të besuar
plotësisht në mëshirën e Zotit; ky është
kuptimi i shtegtimit, e kjo qe edhe

shprehja e besimit të popullit tonë shqiptar
që, edhe në mërgim, e dëshmon me lutje
fitoren e fesë përmbi vështirësitë e jetës
njerëzore”: këtë theksoi imzot Angelo
Massafra në homeli.
Prania e tij, së bashku me atë të
meshtarëve të tjerë të rinj shqiptarë, si
edhe pjesëmarrja e kaq shumë shtegtarëve
duhet konsideruar një mrekulli e vërtetë,
pas një regjimi shkatërrimtar për fenë. Në
homelinë e vet, imzot Angelo Massafra,
vazhdoi duke nënvizuar pikërisht faktin
se 'feja në Shqipëri u mbrojt me gjakun e
martirëve... ai gjak bëri të rilindë Kisha e
re në Shqipëri, jo vetëm me thirrjet e
meshtarëve dhe të rregulltarëve, por edhe
në zemrën e besimtarëve; këtë fe të
trashëguar, sot, ne e ripohojmë para Nënës
sonë të Këshillit të Mirë'.
Në gëzimin e këngëve e të valleve, që
zbukuruan drekën vëllazërore në kopshtet
komunale, dilnin në pah shenja të qarta të
kapërcimit të vështirësive fillestare,
shenja integrimi e dëshire për t'u ndjerë të
bashkuar si popull e si bashkësi, e cila
ruan, në vendin e huaj që e mirëpret,
identitetin e vet kulturor e fetar dhe shpreh
urimin për një të ardhme më të mirë.
Don Paskuale Ferraro

6

Fjala e Paqes

Nr. 4 (123) Viti XVII
SHKODËR 2015

Asamblea kombëtare
e Kishës katolike në Shqipëri
Me datat 18-20 qershor 2015 u bë në Shkodër te salla e shkollës
Pjetër Meshkalla Asamblea Kombëtare e Kishës Katolike në Shqipëri,
me temën: ”Gëzimi i Ungjillit - dje, sot dhe nesër”. Vijon kronika e
Asamblesë.
Dita e parë
Asamblea kombëtare e Kishës Katolike nisi punimet e saj pasditen e
datës 18 qershor me himnin Veni cerator spiritus. Drejtimin e punimeve
të pjesës së parë e udhëhoqi Atë Gazmend Tinaj O.F.M.
Arqipeshkevi Imzot Angelo Massafra ne fjalen e tij përshëndetëse
shprehu gëzimin e tij për këtë Asemble. Ai falenderoi Zotin për
meshtarët dhe të gjithë ata që kanë sakrifikuar jetën e tyre për ungjillin
gjatë periudhës
komuniste. Një
falenderim u shkon edhe
atyre që kanë shërbyer në
Kishë në këto vite pas
rënies së komunizmit në
Shqipëri. Dëshira për të
analizuar dhe për të ecur
përpara në besnikërinë
ndaj Ungjillit është
qëllimi i kësaj asambleje.
Arqipeshkëvi i Shkodrës
falenderoi edhe dy Nuncat
Apostolikë, Kardinalin
Ivan Dias dhe të ndjerin
Imzot Giovanni Bullaitis.
Po ashtu u propozua edhe
d ë rg i m i i n j ë l e t r e
përshëndetje për Papën
Françesku dhe për
Kardinalin Diaz.
Më tej fjalën e mori
Imzot Ramiro Molinar
Ingles, Nunci Apostolik
në Shqipëri i cili menjëherë tha se ndjejmë afërsinë e Papës Françesku.
Ai bëri një përshkrim historik të trevave shqiptare që janë orvatur në
shekuj ndërmjet lindjes dhe perëndimit, bizantit dhe kishës latine.
Sidomos gjatë kohës së pushtimit otoman të krishterëve shqiptarë iu
është dashur të ruajnë besimin ndërmjet shumë vështirësish. Kleri
katolik në traditën shqiptare ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm
në fushën fetare kultrore dhe politike - theksoi Nunci. Regjimi komunist
përkon me vite të tmerrshme për Kishën,me përmdjekje e martirizim që
arrin kulmin e saj më vitin 1967. Vitet e lirisë pas komunzimit janë
shumë të rëndësishme për ringritjen e Kishës. Gjon Pali II me vizitën e
tij në vitin 1993 rithemelon hierarkinë katolike shqiptare. Një Kishë e
përndjekur, martire, por edhe e lavdishme. Krishti është jetuar këtu qysh
në shekujt e parë - theksoi Nunci Apostolik. Rithemelimi i hierarkise e

rilidh Kishën e Shqipërise me traditën e saj apostolike. Një falenderim u
shkon Kishave që janë treguar të gatshme në misionaritetin e tyre.
Vizita e Papes Francesku, nje vizite historike, ka treguar gjithë
afërsinë e këtij Pape për Shqipërinë. Papa na fton të dalim tashmë jashtë
Kishave për t'ua treguar Krishtin atyre që janë jashtë. Është jeta
pastorale ajo që na kërkohet. Po ashtu ekumenizmi është një fakt shumë i
rëndësishëm. T'u afrohemi atyre që janë të varfër e të mënjanuar. Të
shikojmë drejt të ardhmes me shpresë. E ardhmja nuk varet nga ne, sepse
po të ishte kështu do të ishte një e ardhme e errët - vazhdoi Nunci - ajo
është në duart e Shpirtit Shenjtë. Duhet me zbulu forma të reja, stile
jetese të reja, ja ky është Ungjillizimi i ri. Katekeza dhe të rinjtë janë një
sfidë e madhe për të ardhmen - përfundoi Nunci në përshëndetjen e tij.
Imzot Agustini
mori fjalën për të
shpjeguar punimet e
asamblesë dhe
programin e saj.
Imzot Rrok
Mirdita mbajti
fjalimin e parë rreth
jetës së Kishës në
Shqipëri dje dhe sot.
Në ligjëratën e tij ai
hodhi një vështrim
gjithpërfshirës ku u
prekën tre etapa
kryesore: Etapa e
parë 1991-1993 që
përkon me fillimet
pas rënies së
komunizmit deri në
vizitën e Papës Gjon
Pali II më 25 prill
1993; Etapa e dytë
1993-2000 e cila
p ë r k o n m e
shugurimin e meshtarëve të parë shqiptarë në Katedralen e Shkodrës me
datë 29 qeshor 2000; dhe periudha e fundit 2000- shtator 2014 me
vizitën e Papës Françesku.
Pas Imzot Mirditës, Imzot George Frendo, Ipeshkëv Ndihmës i
Tiranës, foli për Porosinë Apostolike të Palit VI Evangelii nuntiandi.
Qëllimi i ungjillizmit është pikërisht ky kthim i brendshëm. Ungjillizimi
nuk mund të identifikohet me dialogun. Ungjillizimi dhe kultura: kisha
në dialog dhe e aftë të dialogojë me kulturën dhe me kulturat. Aktualiteti
i kulturës ne botën e mediatizuar është i rëndësishëm që kisha të mund të
mos rrijë jashtë. Imzot Frendo pyeti veten dhe të gjithë të pranishmit në
Kisha katolike në Shqipëri a është në sintoni me gjuhë e kulturës së
sotshme për një ungjillizim të ri?
Pas tij fjalën e mori Znj.sha Elona Mehmetaj e cila foli për
angazhimin e Karitasit shqiptar
Më pas pati ndërhyrje nga salla të cilat thkesuan nevojën e lutjes për
ungjillizimin e sidomos nevojën e angazhimit social të kishës ndaj
skllavërive të reja. Por gjithashtu u kujtua se angazhimi social i Kishës
nuk mund të reduktohet vetëm me veprimtarinë e Karitasit, por duhet të
ishte më gjithpërfshirës.
Dita e dytë e asamblesë
Nga ana e Imzot Lucjan Avgustinit u lexua një letër e ardhur nga
motrat klarise dhe karmelitane në përshëndetje të asamblesë kombëtare
të Kishës në Shqipëri. Motrat, ndërsa i urojnë punë të mbarë asamblesë,
garantojnë lutjet e tyre për punimet.
Z. Lugj Mila drejtoi takimin e sotshëm paradite. Don Lorenzo
Rossetti ishte folësi i parë i kësaj dite dhe foli për Porosinë Apostolike
të Papës Françesku Envangelii gaudium një shenjë e kohës në një
periudhë të re. Po asistojmë në largimi përfundimtar nga sistemi i
shoqërisë së krishterë. Gëzimi i ungjillit dhe Evangeli nuntiandi janë në
vazhdimësi me njëra tjetrën. Evangelii gaudium është për të krishterët
Vijon në fq. 7
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Asamblea kombëtare e Kishës katolike
në Shqipëri
Vijim i fq. 6

mirë të katekistëve laikë për këtë gjë.
Më pas Don Enzo Zago flet për pyetësorin e shpërndarë për të cilin
janë përgjigjur shumë pak famulli. Nga pyetësor kanë dalë në pah disa
probleme: Cektësia e të rinjëve përballë propozimeve të katekezës;
mungesa e pjesmarrjes dhe bashkëpunimit të prindërve; mos
frekuentimi e meshës nga ana e fëmijëve të katekzimit dhe nga ana e
katekistëve.
Dëshirohet një shkollë formimi për katekistët. Dhe ka një nevojë e
cila
ndahet nga të gjithë, hartimi i një teksti katekeze të përbashkët dhe të
inkulturar për të gjithë Shqipërinë.

katolikë një nxitje për një Kishë që nuk rri e mbyllur, por që del jashtë.
Qëllimi i tekstit është për të nxitur një lëvizje reformuese të Kishës në
sensin misionar.
Evagelii gaudium sjell një risi në faktin që Kisha identifikohet
plotësisht me misionin. Kisha është mision. Kisha duhet të jetë në dalje e
nuk mund të qëndrojë brenda në kishë. Kisha në dalje merr nismën dhe
inciativë për të takuar dhe festuar bashke me njerëzit.
Kisha në Shqipëri duhet të jetë një Kishë më festuese se në këtë
mënyrë rrezaton Ungjillin. Kërkohet nga Papa një kthim baritor.
Kërkohen bashkësi komunionale. Tundimet e vepruesve baritore:
dembelia, pesimizmi, karrierizmi. Kërkohet thjeshtësi, varfëri e
sidomos kujdes ndaj periferive. Jo luftës midis nesh - ndonjëherë
ka luftë midis nesh: thashetheme, rivalitete. Të flasim me parrezi e
të kërkojmë falje. "Flisni me parrezi e dëgjoni me përvujtëri" - na
porosit Papa Françesku.
Pas relacionit pati ndërhyrje. U pyet relatori se si mund të jetë
më konkrete për Kishën shqiptare kjo porosi apostolike e Papës.
Çfarë do të thotë dialog shoqëror këtu në Shqipëri? Nga salla në
më shumë se një ndërhyrje u kërkua edhe konkretësi për realitetin
shqiptar. Lumen Gentium mund të jetë esenca ndërsa Evangelii
gaudium forma e ungjillizimit. Gëzimi i ungjillit në një shoqëri te
korruptuar, punëtorëve..çfarë shprese mund t'u japim në këtë
ambient? - pyeti dikush nga të pranishmit në sallë.
Sipas rendit të ditës Komisioni i Katekezës ka paraqitur
punën e bërë.
Në fillim foli Imzot Lucjan Avgustini, i cili theksoi disa
mendime në tërësi mbi katekezën, katekistin dhe sfidat që na
paraqiten sot në tërësi duke e pasur parasysh globalizimin edhe të vendit
dhe popullit tonë. Ka ardhur koha ta vlerësojmë atë që është bërë në
dhjetëvjeçarët e kaluar, për të bërë një hap të vërtetë përpara i cili lejon të
bashkohet procesi i ungjillëzimit dhe formimi i besimtarëve. Procesi i
inkulturimit nuk mund të gjejë askënd të papërgatitur, sidomos sfida e
madhe që po vjen prej kulturës së
internetit që po hynë në jetën e të
gjithëve, dhe që veçanërisht
karakterizon jetën e brezave të
ardhshëm. Kjo është kultura me të
cilën duhet të përballemi. Theksoi
Imzot Avgustini e më pas folën
disa anëtarë të këtij komisioni.
Znj.sh Angjelina Gjeka bëri
një historik të katekezës në
Shqipëri dje dhe sot. Në paraqitjen
e saj, ndërsa riktheu në kujtesën e
të gjithëve ato vitet e para të lirisë
fetare në Shqipëri, Angjelina në
fund thkesoi nevojën e angazhimit
të laikëve në katekezë si një
element i domosdoshëm për të
ardhmen e Kishës. Sidomos ajo
vuri në fokus përgatitjen sa më të

Don Bledar Huba, salesian, radhiti këto propozime konkrete për të
ardhmen: katekeza për të rriturit prindërit; një katekezë shpallje dhe jo
sakramentalizim; katekezë që përfshin të rinjtë e fëmijët në bashkësinë e
krishterë; bazuar mbi përvoja jetësore jo vetëm njohur e doktrinë,
formim të katekistëve jo vetëm vullnet të mirë, të përfshihen laikët jo
vetëm rreulltarët; një katekizëm i mishëruar dhe jo i importuar, një
koordinim në rang kombëtar për materiale e plane formimi, një rishikim
i moshës së dhenies së sakramenteve në shkallë kombëtare.
Pasditja nën drejtimin e Motër Teuta Bukës vazhdoi me
Komisionin për familjen, rininë, laikët dhe thirrjet e drejtuar nga
Imzot Ottavio Vitale
Në fjalën e tij Imzot Vitale thkesoi se Familja është vendi i parë në të
cilin personat provojnë jetën njerëzore dhe përmasën shoqërore të

marrëdhënieve. Është themeli i shoqërisë. Familja e krishterë, pastaj,
duke qenë e themeluar mbi sakramentin e martesës është manifestim i
bashkimit që është në Hyjin, midis Atit e Birit e Shpirtit.
pa pjesëmarrjen aktive të familjes nuk mund të çohen përpara në
mënyrë të efektshme itineraret e përudhjes në krishtërim të fëmijëve dhe
të të rinjve, as nuk mund të realizohet baritorja rinore dhe as vetë
baritorja e thirrjeve.
Më pas ishte edhe
dëshmia e një çifti të
martuarisht Natale dhe
Diana Capodicasa:
“Familja është një vend tek
i cili dashuria nuk vdes
kurrë, nuk mbaron kurrë.
Kjo është familja e
menduar nga Hyji. Nëse
kjo dashuri vdes nuk është
më familja që ne
mendojmë. Në kohë ajo do
të ndërrojë shije, do
tëmarrë të tjera ngjyra, por
është një dashuri që duhet
të zgjasë. Natale dhe Diana
kërkuan në fakt më shumë
afërsi të meshtarëve dhe
Vijon në fq. 8
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Asamblea kombëtare e Kishës katolike
në Shqipëri
Vijim i fq. 7

njerëzve të shugurar ndaj familjes. Sugjerojnë për të ardhmen një
vemendje e madhe e kishës në përgatitjen e cifteve për martesë Të
organizohen grupe të vogla të familjeve për të mbështetur njëri-tjetrin
në momentet e vëshitra të jetës
Pas Natale-s dhe Dianës fjalën e morën komisioni për të rinjtë.
Motër Rita Ndoci foli për kontekstin aktual në të cilin jetojnë të rinjë
shqiptarë dhe sa ky kontekst i mbrujtur me individualizëm dhe
konsumizën ndikon në jetën dhe formimin e tyre. Dy të rinj Vilsoni dhe
Zita paraqitën pyetësorin që kishin përgatitur me të rinjtë dhe përgjigjet
e tyre në të cilat binin në sy entuziazmi për besimin, por në të njëjtën
kohë edhe nevoja që ata kanë
dhe kërkesa e tyre që të
ndjenin më shumë afërsinë e
meshtarëve dhe të motrave
në jetën e famullive të tyre.
Një aspekt tjetër i
rëndësishëm ishte edhe
baritorja e Universiteteve
për të cilën foli motër Rita
duke vënë në dukje edhe me
shifra që moria e madhe e
studentëve në qytetet
universitare nuk gjen
vemendejn e Kishës. Prania
e madhe e tyre do të mund të
krahasohej me një famulli të
tërë ndaj duhet të impostohet
një pastorale serioze dhe
sistematike.
Dita e tretë e punimeve
Paraditja e ditës së tretë të punimeve u moderua nga Don Marian
Gega. I ishte lënë dy komisioneve të tjera, ai i Klerit dhe jetës së
Kushtuar dhe ai i Edukimit dhe mediave, të udhëhequra
respektivisht nga Imzot Angelo Massafra dhe Imzot Cristoforo
Palmieri.
Komisioni i Klerit dhe
jetës së kushtuar u përfaqësua
nga Motër Marjeta Lushi e
cila lexoi relacionin e Atë
Giovanni Peragine,
presdienti i KSHEL-it i cili
nuk ishte i pranishëm, dhe don
Gjergj Meta i cili foli për
pyetësorin për klerin.
Në fillim Imzot
Cristoforo Palmieri
prezantoi dy folësit. Në
relacionin e tij të lexuar nga
Motër Marjeta, Atë Peragine,
ka zbërthyer, duke iu referuar
realitetit shqiptar të
rregulltarëve dhe
rregulltareve fjalët e Ungjillit
sipas Mateut “ shkoni, bëjini
nxënës të mi të gjithë popujt dhe mësojini të zbatojnë gjithçka ju kam
urdhëruar”. Në këtë relacion ai del me disa pika orientuese. Së pari: një
përfshirje gjithnjë e më aktive e laikëve në jetën e Kishës dhe të
bashkësive tona; së dyti një bashkëpunim më i madh mes instituteve
rregulltare; së treti dimensionet e strukturave dhe përkormëria në stilin
tonë të jetës.
Më pas foli Don Gjergj Meta për situatën e klerit. Nga pyetësori i
shpërndarë për jetën e klerit se si ata shohin të kaluarën të tashmen dhe të
ardhmen e Kishës në Shqipëri në lidhje me punët e bëra, shërbesën e
fjalës, formimin meshtarak dhe përvojat e reja të ungjillizimit, del se
ndër ato pak meshtarë që janë përgjigjur (15 në 160), ka një pozitivitet në
analizën e së shkuarës, por dëshirë për të bërë më mirë për të ardhmen.
Megjithatë të gjithë ndjejnë nevojën e një përfshirje më të madhe në
jetën e shoqërisë dhe një parrezi në dimensionin profetik të Kishës

sidomos në çështjet sociale.
Në ndërhyrjet nga salla u theksua nevoja e një dëshmie më të madhe
të meshtarëve në jetën e Kishës e gjithashtu edhe angazhimi i laikëve në
jetën e Kishës më shumë.
Në pjesën e dytë të paradites u paraqit komisioni i fundit për
Edukimin dhe mediat. Në fillim Imzot Massafra presidenti i
komisionit, paraqiti folësit. Në një pjesë të parë folën Atë Viktor
Demaj, Dom Nikë Ukgjini dhe më pas dom Prekë Lazraj. Ata
parqitën respektivisht një shikim retrospektiv të historisë së shtypit në
Kishën Katolike në Shqipëri, situatën e shtytpit aktual dhe punën e
Radio Marisë. Më pas Imzot
Massafra bëri disa
propozime për të ardhmen.
Në mënyrë të veçantë u
theksua nevoja e përsëritur e
një organi shtypi kombëtar
si dhe e një portal online në
mënyrë që të informohemi
sa më shumë për jetën e
Kishës dhe të shoqërisë.
Në pjesën e fundit
Motër Teuta Buka bëri një
analizë të shkëlqyer të
situatës së edukimit katolik
dhe sfidat e këtij edukimi në
Shqipëri. Shkollat katolike
janë një fetë e madhe e
arsimit privat në vend edhe
pse janë pak në krahasim me
a r s i m i n k o m p l e k s i v.
Megjithatë numri i nxënësve
është shumë i madh në
shkollat katolike dhe ka një kërkesë të vazhdueshme. Motra foli vetëm
për edukimin formal duke thënë gjithashtu se numrat janë më të
mëdhenj akoma nëse përfshijmë edhe edukimin informal që ndodh
nëpër qendrat tona.
Tavolina e rrumbullakët me presidentët e komisioneve dhe me dy
relatorët kryesorë u
udhëhoq nga Dom Gjergj
Meta. U la ende vend për
diskutime nga salla në
mënyrë që të dilnin ende
çështje të rëndësishme. U
konstatua se kjo asamble
ishte e rëdnësishme në mos
tjetër për faktin që u
gjendëm bashkë e folëm
për disa çështje që na
shqetësojnë. Klima e
përzemërt dhe parrezia në
mënyrën e të folurit kanë
qenë karakteristikë. Është
një hap i parë ky – u
theksua nga Don Robert
Kola –por një hap i
rëndësishëm. Nga salla pati
ende ndërhyrje sa i përket çështjes delikate të përgatitjes për martesë dhe
për sakramentet. U theksua kriza e martesës si një krizë besimi në fakt e
kështu del nevoja e ecjeve të mirëfillta dhe itinerareve për formimin me
sakramentet e fillimit të krishterë: pagëzimi, krezmimi dhe kungimi.
Një çështje e rëndësihme ishte edhe mbështetja që ndjejnë se kanë
nevojë misionarët në zonën e Jugut të Shqipërisë. Një motër nga Babica
në Vlorë theksoi nevojën e madhe të komunikimit me realitetet katolike
të veriut të Shqipërisë. Po ashtu edhe ndonjë misionar tjetër këmbënguli
në kërkimin e formave se si Jugu duhet të ndihmohet e të mos lihet në
vetminë e tij. Në fund Imzot Massafra dhe Imzot Avgustini përfunduan
duke falenderuar të gjithë pjesëmarrësit dhe ata që kishin punuar për
këto tre ditë asambleje kombëtare e para pas 25 vjetësh liri fetare në
Shqipëri.
Don Gjergj Meta
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Ndërroi jetë Motër Gjyzeppina Nika
Françeskane Stigmatine
Më 24 korrik 2015, u kthye në
shtëpinë e Atit qiellor Motër
Gjyzeppina Nika
Moter Gjyzepina lindi në Laç –
Vaudejës me 16.12.1922 në një
familje e thjesht dhe të krishterë. Në
moshen 16 vjeçare
hyri në
Kuvendin e Motrave Stigmatine në
Shkodër ku mori edhe formimin e
parë. Moter Gjyzepina ka qenë
gjithmonë e thjesht, e përvujtë, e
lutjes dhe bujare.
Në vitin 1943 bën kushtet e para
rregulltare, dhe 1946 bën kushtet e përjetshme duke iu kushtuar Zotit
plotësisht, dhe kështu realizohet ideali i jetes së Saj duke qëndruar
besnike gjatë gjithë jetës. Si motër ajo shërbeu në Shkodër, Nënshatë,
Kastrat, Laç-Kurbinit dhe Troshan.
Pas mbylljes së Kuvendit në vitin 1946 nga regjimi komunist deri në
mbylljen e Kishave në 1967 vazhdon misionin e saj me përkushtim dhe
besnikëri. Gjatë periudhës së regimit ka punuar në koperativ bujqësore

së bashku me bashkëfshatarët e saj duke iu trasmetuar të tjerëve
doktrinen e jetës së krishten edhe duke pagëzuar femijët në mënyr të
fshehtë.
Pas rikthimit të lirisë fetare dhe me ardhjen e Madres Generale 1991
edhe Moter Gjyzepina gëzon dëshirën e shumëpritur të rikthimit në
Kuvendin e Motrave Stigmatine Shkodër.
Gjatë këtyre viteve edhe pse në moshë, kishte përzemër të sëmuret
ku i vizitonte dhe lutej me ta.
Falenderojmë Zotin për dëshminë e jetës që si e kushtuar la në mesin
tonë; ndermjetësoftë për Kishen në Shqiperi, që të kenë bekime dhe
thirrrje të reja meshtarake dhe rregulltare.
Eukaristia e Shenjtë për shpirtin e Moter Gjyzepines është
udhëhequr nga Shkelqësisa e Tij Mons. Luçjan Avgustini në pranin e
shumë Meshtarve, rregulltarëve, të afërmeve dhe besimtarve ku e
përcjellim me nderim duke i dhënë lamtumirën e fundit për në qiell.
Në homeli ndër të tjera Mons. Luçjano Avgustini përshkruan jetën e
Motër Gjyzepines; përvujtërin, fenë dhe qëndresën gjatë viteve të
regimi komunist, duke na lënë shembullin e një dashurie të gjallë për
Zotin e Kryqëzuar. Moter Gjyzepina lutu për ne!
Motrat Stigmatine

10 VJETORI I BEKIMIT TË KISHËS
DHE INAGURIMI I QENDRËS SË RE BARITORE
MALI I JUSHIT
Me datën 29 korrik kisha e Malit të Jushit festoi dy ngjarje
të rëndësishme në një ditë: dhjetë vjetorin e bekimit të saj, dhe
inagurimin e qendrës së re baritore që mori emrin e meshtarit
martir “Dom Dedë Macaj”.
Për organizimin e kësaj dite një ndihmë të madhe dha
dioqeza e Orias, e cila ka qënë një mbështetëse si finaciare
ashtu edhe shpirtërore që në krijimin e kësaj kishe. Nga kjo
dioqezë ishin të pranishëm edhe ipeshkëvi i saj Imzot
Vincenzo Pissanello, Dom Pietro, Dom Alessandro, Dom
Federico së bashku me seminaristët e dioqezës së tyre. Mesha
e shenjtë u kryesua nga Arqipeshkvi ynë Imzot Angelo
Massafra, në bashkëkremtim me Ipeshkvin e Orias dhe me
shumë meshtarë të pranishëm, mes të cilëve edhe famullitari
ynë Dom Dritan Ndoci.
Në këtë ditë të veçantë kisha e Malit të Jushit mori edhe dy
dhurata të çmuara: një kelk të dhururar nga Dom Pietro
Chirico, meshtar i dioqezës së Orias, dhe një portret të shenjtit
mbrojtës të qendrës së re “Dom Dedë Macaj” i realizuar nga
piktori i mirënjohur Pjerin Sheldija.
Menjëherë pas meshës të gjithë së bashku ndoqën një
aktivitet fetaro-artistik të organizuar nga të rinjtë dhe
fëmijët e Malit të Jushit. U paraqit fillimisht një dramë që
fliste mbi jetën dhe martirizimin e “Mjekëve të Shenjtë,
Kozma e Damiani”, të cilëve u është kushtuar kisha jonë.
Pastaj pasuan disa materiale të tjera artistike. Gjallëria që
përcillnin fëmijët gjatë shfaqjes së programit përçoi tek të
gjithë të pranishmit ndjenja gëzimi dhe lumturie.
Një pjesë e rëndësishme e këtij aktiviteti ishte edhe
dëshmia e nipit të Dom Dedës, Z. Gjush Nika mbi jetën
dhe veprimtarinë e dajës së tij, i cili ka lindur pikërisht në
Mal të Jushit, dhe që është pushkatuar nga komunistat në
moshë shumë të re.
Kjo ditë do të mbetët gjatë në mendjet e besimtarëve të
Malit të Jushit dhe do të shoqërohet gjithmonë me lutje e
falënderime të përzemërta ndaj famullitarit tonë Dom
Dritanit, Dom Alessandros, të gjithë dioqezës së Orias dhe
në veçanti ndaj Arqipeshkvit tonë Imzot Angelo Massafrës
për gjithçka që kanë bërë dhe që vazhdojnë të bëjnë për ne.
Driola Nikolli
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Është bukur të qëndrojmë së bashku!
Me seminaristët në Razëm
Të qëndruarit së bashku është virtyt vëllazëror, sepse mes vëllezërve
mund të realizohet një gjë e tillë. Pastaj diçka e tillë shihet veçanërisht
tek nxënësit e Jezusit të cilët të mbledhur rreth tij, rrinin në harmoni me
njëri-tjetrin dhe bashkëndanin çdo gjë të tyre. Po kështu ndodhi edhe me
ne seminaristët e Arqidioqezës së Shkodër-Pult, që të mbledhur rreth
Ipeshkëvit tonë qëndruam së bashku dhe bashkëndamë çdo përvojë
tonën në freskinë e
Razmës rreth 4 ditë
rresht.
Pjesë e këtij bashkimi
vëllazëror u bënë edhe
Seminaristët e vegjël të
Bashkësisë Thirrore si
dhe disa djem të tjerë të
cilët vitin e ardhshëm do
fillojnë jetën në seminar.
Kjo përvojë tashmë
disa vjeçare, në të cilën
mbizotëron thjeshtësia,
ka si qëllim të saj
angazhimin e përditshëm
në lutje, meditim,
formimin tonë, si dhe
bashkëbisedimin me
Ipeshkvin, që ka si pikë
kyçe shqyrtimin e shumë
aspekteve të cilat kanë të
bëjnë me rritjen në thirrje
të secilit prej nesh.
Gjatë qëndrimit në
Razëm, patëm mundësi
të ndiqnim takimet e
formimit të kryesuara prej Arqipeshkëvit, i cili si bazë materiale kishte
zgjedhur Bullën “Misericordias Vultus” të Papa Françeskut. Ai çdo ditë
përpiqej me lehtësi për të na shpjeguar më së miri përmbajtjen e saj, duke
vënë në pah aspektin mëshirues të Zotit, po ashtu edhe nxitjen kryesore
për të thirrurit e të kushtuarit që të jenë e të bëhen shenjë e dashurisë së
Hyjit në botën e sotme. Refren i përditshëm qenë fjalët: “Të bëhemi të
mëshirshëm!”, dhe “Të jemi përçues të mëshirës dhe të mirësisë së
pakufishme të Atit të Zotit tonë Jezu Krishtit tek njerëzimi i plagosur prej
urrejtjes dhe mëkatit”. Secili prej seminaristëve në ditët në vazhdim pati

mundësi të flas personalisht me Ipeshkëvin, ndërsa nga ana tjetër edhe
mes nesh shkëmbeheshin përvoja të ndryshme që kishim përjetuar. Vlen
të theksohet se, ditët e tjera qenë të hijeshuara me lojëra nga më të
ndryshme si dhe me shëtitje nëpër vendin e mrekullueshëm turistik të
Razmes; po ashtu ditën e tretë na gëzoi pa masë prania e shumë
meshtarëve të dioqezës sonë të cilët drekuan me ne e kështu na dhanë
mundësinë të shohim se
sa bukur është kur të
zgjedhurit e Zotit
qëndrojnë dhe galdojnë
së bashku!
Diçka e bukur, që ia
vlen të theksohet qe edhe
pjesëmarrja e
besimtarëve pushues në
meshën e shenjtë, të cilët
e hijeshonin dhe e bënin
më të bukur atë, ndërsa
neve na jepnin kurajë dhe
na nxisnin të jemi bujarë
në përgjigjen ndaj Zotit e
nga ana tjetër na
premtonin lutjet e tyre të
përvujta.
Tani nuk mbetët gjë
tjetër veçse të falënderoj
Zotin që e hijeshon
ecurinë e thirrjes sonë me
aktivitete të tilla. Po
ashtu falënderojmë dhe i
jemi mirënjohës edhe
Shkëlqesisë së nderuar
Imzot. Angelo Massafra, ipeshkvit tonë, i cili çdo herë e më shumë e
tregon kujdesin e tij atërore karshi nesh dhe në mënyra nga më të
ndryshme përpiqet për formimin tonë. Dhe së fundmi, jo nga rëndësia,
falënderojmë edhe secilin prej seminaristëve të cilët duke bashkëndarë
përvojat dhe ecurinë e tyre në seminar dhe në famullitë e ndryshme na
ndihmojnë për të kuptuar se sa bukur është të jesh i thirrur dhe sa mirë
është të shpenzosh jetën për Zotit në shërbim të të tjerëve!
Martin Bleta
Seminarist

TË VRAPOSH PËR JETËN
Të shtunën, më 6 qershor
në Shkodër, u zhvillua
vrapimi i parë i organizuar
nga “Qendra Sportive
Shqiptare” në bashkëpunim
me “Qendrën Sportive
Italiane”. Një itinerar prej 5
km që nga stacioni i trenit
arriti deri në Kalanë e
Rozafës. Pavarësisht prej
itinerarit shumë angazhues
dhe klimës me të vërtetë të
nxehtë, gara qe shumë e
fortë dhe entuziazmuese,
me disa fitues në fashat e
ndryshme të moshave.
Përveç angazhimit
sportiv, ajo që bëri më
shumë përshtypje në këtë
ngjarje qe përfshirja e
madhe e shumë fëmijëve
dhe të rinjve që e jetuan si
vullnetarë përgatitjen dhe realizimin e vrapimit. Trofeu i vrapimit u fitua
nga Motrat e Nënë Terezës që dhurojnë çdo ditë jetën e tyre në shërbim të
60 fëmijëve dhe të rinjve me handikape të rënda. Ky trofe do t'u kalojë

nga viti në vit shoqatave apo
personave të tjerë që
dallohen në favorizimin e
paqes, vëllazërisë,
mirëpritjes dhe shërbimit
ndaj jetës në të gjitha format
e saj.
Shumë e bukur qe festa
që u zhvillua në fund në kala,
e pasuruar prej ngjyrave dhe
muzikës së të rinjve të
Oratorit të Bardhajve të cilët
me entuziazëm të madh
animuan përfundimin e
vrapimit dhe dhënien e
çmimeve fitimtarëve në
kategoritë e ndryshme
mashkullore e femërore, me
këngë, valle, banse dhe
paraqitje në kostume
popullore.
Një falënderim i
përzemërt të gjithëve dhe mirupafshim në vitin e dytë të vrapimit, vitin e
ardhshëm.
Atë Giovanni Colombi

Fjala e Paqes

Nr. 4 (123) Viti XVII
SHKODËR 2015

11

Piana degli Albanesi (Siçili) ka Eparkun e vet të ri:
Atë Giorgio Demetrio Gallaro
Pas një periudhe të gjatë të kaluar nën drejtimin e dy
Delegatëve Apostolikë dhe një Administratori Apostolik, pas një
kreshme të gjatë përgatitjeje, pikërisht në afërsi të Pashkëve të
ringjalljes, Papa Françesku caktoi Eparkun e ri për Kishën tonë të
Piana degli Albanesi.
Papa Françesku
emëroi Atë Giorgio
Demetrio Gallaro
Epark të Piana degli
Albanesi (Palermo –
Siçili), i cili është
shuguruar Ipeshkëv
më 27-28 qershor
2015. Nga Shqipëria
ishte i pranishëm
Imzot Angelo
M a s s a f r a ,
Arqipeshkëv
Metropolit i ShkodërPultit dhe President i
K o n f e r e n c ë s
Ipeshkvore të
Shqipërisë.
Të shtunën, më 27
qershor 2015 në orën
19.00, në Kishën konkatedrale të Shën Nikolosë së Grekëve në
Martorana, Palermo, Atë Giorgio Demetrio Gallaro bëri
dëshmimin e fesë gjatë kremtimit të Mbrëmësores, në prani të
Ipeshkvinjve të shuguruar, Imzot Donato Oliverio, Ipeshkëv i
Lungro degli Italo-Albanesi të Italisë kontinentale, Imzot Nicola
Samra, Ipeshkvi
Melkita i Njutonit,
Imzot Dimitrios
Salachas, Ezark
Apostolik në Greqi dhe
të shumë Ipeshkvinjve
e Presbiterëve të tjerë të
ardhur nga anë të
ndryshme dhe të
popullit të krishterë të
Kishës sonë eparkiale.
Në përfundim të
Mbrëmësores, Imzot
Donato i dhuroi
Ipeshkvit tonë një
ikonë të Krishtit
kryemeshtar me
shenjtërit Gjergj dhe
Demetër.
Më pas, mysafirët e
nderuar bashkë me të
gjithë besimtarët,
morën pjesë në
koktejlin e përgatitur në mjediset pranë Kishës konkatedrale.
Të dielën, më 28 qershor, në Kishën Katedrale të Shën Demetrit
Megalomartir në Piana degli Albanesi u kremtua Kirotonia
(shugurimi) ipeshkvor.
Bashkëkremtuesit dhe mysafirët e pranishëm u mblodhën
pranë Kishës së afërt të Shën Nikollës aty ku nisi korteu për hyrjen
kremtore në Katedralen e mbushur plot me besimbarë, të pritur
prej doksologjisë së madhe të kënduar nga kori i Kishës Katedrale
dhe nga kori i Famullisë së Zojës Nunciatë të Palazzo Adriano.
Në fillim të kremtimit Kardinali Paolo Romeo, në cilësinë e

Administratorit Apostolik të Piana degli Albanesi, u drejtoi
përshëndetjen autoriteteve të pranishme dhe formuloi urimet për
Ipeshkvin e ri eparkial duke i nxitur besimtarët ta pranojnë atë me
gëzim dhe të bashkëpunojnë me të në ndërtimin e Mbretërisë së
Hyjit. Izodit të vogël të
shoqëruar nga dy
Delegatët ad Omnia,
Papàs Jani Pecoraro e
Don Enzo Cosentino,
iu paraqit kandidati për
shugurim Atë Giorgio
Demetrio dhe u
shoqërua deri tek dyert
e shenjtërores aty ku u
prit prej ipeshkvinjve
bashkëkremtues që e
bënë të kryente tri të
sjellurat e caktuara
përreth altarit ndërsa
këndoheshin troparet:
Aghii Màrtires
(Shenjtërit Martirë)...
Dòxa si Christè (Lavdi
ty, o Krisht)... Isaìa
chòreve (Isaia galdo)...
Kur përfunduan tri të sjellurat e caktuara, kandidati u gjunjëzua
para altarit. Ipeshkvi i parë shugurues mori Ungjillin dhe e
vendosi atë të hapur mbi kokën e kandidatit i ndihmuar prej dy
bashkëkremtuesve të tjerë që e mbanin dorën mbi kokën e
kandidatit. Pas lutjes së shugurimit ipeshkvi i ri u ngrit dhe zhvesi
felònion-in. Kremtuesi
i parë, pasi mori
miratimin e popullit i
dha të vishte Sàccos-in,
Omoforion-in, Mitrën,
Kryqin mbi kraharor
dhe Encòlpion-in.
Ipeshkvi i ri zuri vendin
e parë gjatë gjithë
liturgjisë.
Pas Kungimit u bë
intronizimi dhe marrja
e Eparkisë. Në
përfundim, Ipeshkvi i ri
i dhuroi Imzot Donatos
një ikonë të Shenjtërve
Donat dhe Nikollë,
Ipeshkvit Nikollë një
ikonë të Shenjtërve
Metod dhe Nil, si dhe
ipeshkvit Dimitrios një
ikonë të Shenjtërve
Gjergj dhe Demetër.
Kardinalit Paolo Romeo, në shenjë mirënjohjeje për shërbimin e
kryer në dobi të Eparkisë, iu dhurua një Ikonë e madhe e të Lumit
Pino Puglisi.
Pas Kremtimit në Katedrale, korteu u kthye në Kishën e Shën
Nikollës ku kremtuesit hoqën veshjet e shenjta. Ndërkohë
Ipeshkvi i ri doli në ballkonin e ipeshkvisë për bekimin drejtuar
popullit që ishte mbledhur nën pallat. Dita përfundoi me drekën
pranë Shtëpisë së Qendrës së Mirëpritjes “Shtëpia Shën Jozefi” të
Shenjtes Kristina Xhela (PA).
Don Enzo Cosentino
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