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“Ju mos u trembni! 

Ju kërkoni Jezusin 

prej Nazaretit, 

të Kryqëzuarin,

Ai u ngjall, nuk është këtu!
(Mk 16,6)

Të dashur vëllezër e 
motra,

dëshiroj edhe një herë t'ju 
drejtohem ju që gjatë ecjes 
kreshmore jeni larguar “prej 
idhujsh, që t'i shërbeni Hyjit 
të gjallë e të vërtetë dhe që ta 
prisni nga qielli Birin e tij, të 
c i l i n  e  ng j a l l i  nga  t ë 
vdekurit, Jezusin, që na 
shpëton nga hidhërimi i 
ardhshëm” (1Sel 1,9-10).

Në  t ë  vë r t e t ë ,  duke 
shikuar Jezusin të tunduar 
në shkretëtirë, kemi mësuar 
rëndësinë e Fjalës së Hyjit 
në luftën kundër së keqes e, 
duke e soditur të shndërruar 
në mal, kemi mësuar se ai 
vetë është Fjala e Atit për ta 
dëgjuar; e kemi njohur si 
Mesinë që jep ujin e vërtetë 
në pusin e Samarisë dhe si 
Profetin që është drita e 
vërtetë e botës në fenë e të 
verbërit të lindur; në fund, ai 
na është dëftuar ne si Zoti, 
jeta e vërtetë dhe ringjallja 
jonë.

N ë  r r u g ë n  t o n ë ,  t ë 
skanduar nga ritmi i të 
d i e l ë s ,  k e m i  q e n ë  t ë 
udhëhequr nga Shpirti drejt 
një njohje më të madhe të 
Jezusit, tani në Triditëshin e 
Shenjtë sodisim dhurimin e 
tij të plotë Atit dhe neve 
“ d u k e  e  z h v l e f t ë s u a r 
dëftesën paditëse që, në saje të urdhërimeve, ishte kundër nesh, e 
bëri të zhduket, e mbërtheu në kryq” (Kol 2,14). Në këtë mënyrë, 
duke u bashkuar me Të me krejt veten tonë, jemi të gatshëm ta 
përtërijmë fenë tonë pagëzimore gjatë Shërbesës që kremtojmë 
natën e Pashkëve. 

E dimë, megjithatë, se shëlbimi i kryer nga Jezusi është 
pikërisht për ata që e mirëpresin dhe bashkohen me Të në 
Pagëzim, por e dimë edhe se ky shëlbim i përket mbarë botës. Nuk 
mund t'i harrojmë, në atmosferën e festës, gjithë ato situata 
vuajtjeje dhe dhimbjeje që presin shëlbim e që na përkasin qoftë 
ne të krishterëve, por edhe atyre që nuk janë të krishterë. Luftëra, 

përndjekje, shkatërrime 
mjedisore, por edhe ligësi, 
thashetheme dhe rrugaçëri 
janë në rendin e ditës dhe 
n u k  m u n d  t ë  n a  l ë n ë 
indiferentë.

Sigurisht, e njohim vlerën 
shëlbuese të vuajtjes nëse 
bashkohet me Kryqin e 
Krishtit, siç e dimë edhe se e 
keqja është gjithnjë në 
v e p r i m  d h e  k o r r 
vazhdimisht viktima. Por 
Ngjallja e Jezusit mund të 
jetë për të gjithë arsye 
shprese e, në mënyrë të 
veçantë për ne të krishterët, 
rast angazhimi.

Shpresë për të gjithë, 
mbasi e keqja dhe vdekja 
janë mundur përfundimisht 
nga Jezusi i Ngjallur: “O 
v d e k j e ,  k u  ë s h t ë 
ngadhënjimi yt? Ku është, o 
vdekje, thimthi yt? Thimthi i 
vdekjes mëkati” (1Kor 
15,55-56a). Në Krishtin 
bota mund të ketë shpresë 
që, duke mposhtur mëkatin, 
të mund të përurohet një jetë 
e re, qysh tash këtu në këtë 
tokë, në pritje të qiellit të ri 
dhe të tokës së re  (khs. 2Pjt 
3-13).

Angazhim për  ne  të 
k r i s h t e r ë t  s e p s e ,  n ë 
përtëritjen e premtimeve 
pagëzimore, i paraqitemi 
botës si shëmbëlltyrë e 

gjallë e Krishtit, me jetën e re të përuruar nga Pashka e tij dhe të 
jetuar në jetën e përditshme.

Ja, të dashur besimtarë, urimi që ju bëj për këtë Pashkë të 
Shenjtë 2017: “Vishuni me Jezu Krishtin” (Rom 13,14) “pasi jeni 
të zgjedhurit e Hyjit, shenjtër e të dashur me zemër të dhimbshme, 
me mirësi, me përvujtëri, me butësi, me duresë” (Kol 3,12). 
Kështu edhe ne, si Apostulli Pal, do të mund të themi: “Jetoj, por jo 
më unë, në mua jeton Krishti” (Gal 2,20). E bota të besojë dhe të 
shpëtojë. Urime të gjithëve!

 + Angelo Massafra, 
Arqipeshkëv
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Me 6 shkurt 2017 mbushen 50 vjetnga dita e ndalimit me ligj të 
feve në Shqipëri. këtë përvjetor, Arqipeshkvia Shkodër-Pult ka 
organizuar një ditë pendese dhe lutjeje në përkujtim të kësaj 
ngjarjeje të tmerrshme me pasoja të rënda për popullin tonë. 

Në fillim të Meshës u bë kjo lutje pendestare:  
- Për mungesat tona të fesë në momentet e vështira…    
- Për mohimet tona të diktuara prej frikës…     
- Për tradhtitë tona që kanë cenuar bashkimin e familjeve 

tona…   
- Për mungesat tona të shpresës…      
- Për nënshtrimin tonë ndaj dhimbjes…     
- Sepse nuk i kemi besuar vlerës shpërblyese të vuajtjes…   
- Për mungesat tona të dashurisë…      
- Për gjakun e derdhur nëpër rrugët tona…     
- Për plagët vdekjeprurëse të dhëna dinjitetit të personave…  
Ki mëshirë për ne, o Zot. Kundër teje kemi mëkatuar.

Në vijim homelia e Aqipeshkvit:

“Në përfundim të kësaj dite në të cilën kemi dëshiruar të 
kuj to jmë dhimbjen e  shkaktuar 
Shqipërisë nga vendimi i Enver Hoxhës i 
datës 6 shkurt 1967, është ngushëlluese 
të dëgjojmë mesazhin e shpresës që na 
jep Fjala e Hyjit në këtë kremtim 
eukaristik, në vend që të përsëriten më 
kot ato pohime blasfemuese. Një 
mesazh, ai i Shkrimit të Shenjtë, që na 
kthen atë dinjitet që na është marrë 
atëherë kur, duke deklaruar “vdekjen e 
Hyjit” dhe duke u mbrojtur pas një 
ideologjie të korruptuar, të imponuar me 
anë të terrorit, një njeri i vetëm i jepte 
vetes të drejtën të cenonte lirinë e 
njerëzve të tjerë. Përballë Fjalës krijuese 
të Hyjit, Shqipëria zgjidhte fjalën 
shkatërrimtare të diktatorit të vet.

Por Shkrimi i Shenjtë na mëson se 
Fjala që ka dalë prej Hyjit nuk mund të 
ndalet: ajo vazhdimisht realizon atë që 
shpall, krijon dhe rikrijon, shpall 
shpëtimin dhe e realizon atë. Jezusi, 
Fjala e gjallë e Atit, e ka realizuar atë 
shpëtim, dhe veprimi i saj nuk mund të 
ndalet nga askush. Pavarësisht prej çdo 
pengese që i nxirret përpara gjatë gjithë 

harkut të historisë njerëzore deri në ditët 
tona, kur është ende në veprim përpjekja 
për ta zëvendësuar atë me ide të tjera, me 
parime të tjera, bij të së njëjtës utopi 
shkatërrimtare të 50 vjetëve më parë, Fjala 
e Zotit shpallet, kalon në mesin tonë, dhe 
pret vetëm që duar dhe zemra plot me 
dëshirën për shpëtim të shkojnë drejt Tij 
për t'i prekur të paktën petkun dhe për t'u 
shpëtuar.

Është ajo që ka ndodhur në më shumë 
se njëzet vjet ateizëm shteti, dhe është ajo 
që ka ndodhur në këta 26 vjetët e fundit: 
persona të guximshëm sikurse Martirët 
tanë i kanë shtrirë duart e tyre dhe drejtuar 
zemrat e tyre nga petku i Krishtit dhe tani 
jetojnë në Lumninë e Shenjtërve dhe në 
lumninë e pamjes së tokës së tyre, për të 
cilën kanë dhënë jetën, të lirë prej shtypjes; 
heronj të thjeshtë të jetës së përditshme 
kanë ruajtur brenda mureve të shtëpisë 

zjarrin e gjallë të fesë në Shpëtimtarin dhe kanë vazhduar ta 
përçojnë atë kundër çdo pengese të dhunshme; të fortë prej Fjalës 
së Jezusit që na fton të hedhim rrjetën për peshkimin e 
mrekullueshëm, kemi rindërtuar kishën prej tullash dhe Tempullin 
e Hyjit të gjallë që janë besimtarët.

Rreziku sot: shekullarizmi dhe materializmi 

Por më lejoni të përfitoj nga rasti që të shpreh edhe 
shqetësimin tim përballë një përpjekjeje të vazhdueshme të 
kulturës moderne, më pak e dhunshme, por po aq joshëse dhe 
depërtuese siç qe ajo e diktaturës ateiste, pra shekullarizmi dhe 
materializmi që shpërthen dhe shoqërohet me një indiferentizëm 
të fortë. 

Po shkojmë drejt një periudhe që mund të paraqitet mjaft e 
vështira, edhe një herë, për fenë në Shqipëri: edhe pse kishat nuk 
do të shkatërrohen si në kohën e diktaturës, ato gjithsesi do të 
zbrazen prej vrapimit drejt idhujve të tjerë, si ai i PASJES me çdo 
kusht, i PUSHTETIT që do të na bëjë të shkelim mbi njëri-tjetrin, i 
QEJFIT pa respekt për vetveten dhe për të afërmin. Një Kishë që 
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shpall lumturitë, mjerisht, është e destinuar ta shohë vetveten të 
privuar prej bijve të vet të mashtruar nga një thërrime buke të fituar 
pa mund, në vend të një sofre të begatshme të pasur me bekim e 
shpëtim që, në të vërtetë, mund të arrihet vetëm duke u bashkuar 
me Krishtin dhe me Ungjillin e tij.

Ky shqetësim nuk është vetëm i imi: në mënyrë të përsëritur 
Ati i Shenjtë Françesku është duke paralajmëruar për këto rreziqe 
që kërcënojnë fenë e të pagëzuarve. Jemi bij të kohës sonë dhe i 
ndiejmë ndikimet kulturore të epokës në të cilën jetojmë. Ndoshta 
është e vërtetë se kishat do të zbrazen, por, si bari, nuk mund të 
humb besimin dhe shpresën që vijnë prej Hyjit, ashtu sikurse me 
shumë dashuri nxis veten dhe të gjithë ju që ta merrni seriozisht 
pagëzimin i cili na ka bërë bij të Hyjit duke na bërë të ngjashëm me 
Krishtin.

Prandaj, në këtë rast, dua të përsëris dy fjali të thëna prej të Lumit 
tonë Çiprjan Nikaj ndërsa ishte në burg për arsye të fesë. Ai ka thënë: 
«Mos u shqetësoni nëse kishat dhe kompanjelet do të shkatërrohen, janë 
prej tullash e gurësh dhe të gjitha do t'i ndërtojmë edhe më të bukura. Por 
duhet të shqetësohemi për rininë, që të mos i humbë vlerat morale 
fetare». Ja, vëllezër e motra, ky është dhe duhet të jetë shqetësimi ynë i 
vërtetë: t'u komunikojmë brezave të rinj vlerat morale fetare. Sepse pa 
Hyjin nuk është e mundur një jetë morale dhe etike, edhe ajo laike, që do 
të duhej të kishte lidhje me të gjitha fushat, rrezikon t'i nënshtrohet 
praktikës, në vend që t'i prijë asaj. Në të vërtetë, kur njeriu nuk vepron 
ashtu si mendon, përfundon të mendojë ashtu si vepron. Dhe kjo po 
ndodh mjerisht në ditët tona.

E, gjithnjë duke cituar të Lumin, kujtoj angazhimin që më takon mua 
si ipeshkëv, meshtarëve dhe rregulltarëve, por edhe të gjithë ju 
besimtarëve në Krishtin të cilëve Jezusi u ka thënë: “Ju jeni drita e 
botës”. Kështu është shprehur Atë Çiprjan Nikaj: “por në këtë situatë 
kam një mision më shumë se të tjerë: duhet të ndez dritën kudo ku ajo 
rrezikon të fiket”. Dhe për ta nxitur edhe më shumë bashkëbiseduesin e 
vet, ka shtuar: “Vuajtja sigurisht nuk është e pëlqyeshme, por fisnikëron 
fitoren e arritur”.

Atëherë, si t'ia bëjmë për të qenë “ndezës të dritës”, dhe ne vetë 
“dritë e botës”? Të jemi ne të parët që i drejtojmë duart tona dhe zemrat 
tona nga Krishti, për të lejuar që Ai të na shpëtojë. Ta bëjmë Ungjillin atë 
armë jo të përgjakshme, por të fuqishme, që na lejon ende ta lexojmë 

realitetin e kohës sonë, të dallojmë të mirën prej së keqes dhe të bëjmë 
zgjedhjet e duhura që orientojnë jetën e secilit besimtar dhe të 
bashkësive tona të krishtera.

Përsëri, mund të mësojmë prej Atit Krijues që të kemi një vështrim të 
kthjellët që na lejon të zbulojmë mirësinë në çdo gjë, edhe në atë që nuk 
shkon, që na duket keq (“Hyji pa se ishte gjë e mirë” na përsëriti si refren 
leximi i parë), për të përmbledhur qëndrimet e mëshirës dhe për ta 
shndërruar të keqen në të mirë. Po, bota ka nevojë vetëm që të shohë në 
vetvete atë mirësi me të cilën e ka pajisur Krijuesi, por nevojitet dikush 
që t'ia bëjë të ditur: vetëm kështu do të bëjmë që e mira të dalë në pah. Ne 
mund të jemi ai dikush.

E përsëri, duke vlerësuar kohën që kemi në dispozicion për ta 
shndërruar nga një kohë kronologjike në një kohë hiri, në një kohë në të 
cilën prania e Hyjit krijon një ritëm shpëtimi. Dëgjuam në lexim: “Dhe u 
bë mbrëmje e mëngjes…”. Hyji është “Zoti i kohës”; neve na takon 
detyra që ta bëjmë kohën tonë të jetë “kohë e Zotit”. Duhet t'i japim vetes 
gjithë kohën e nevojshme për të qenë me Zotin. Dhe kjo do të thotë 
marrje e Sakramenteve, dëgjim i Fjalës së Zotit, mbledhje bashkësiore 
që na lejojnë të reflektojmë në dritën e fesë në lidhje me orientimet më të 
përshtatshme që duhet të marrim si individë dhe si bashkësi.

Prandaj i nxis të gjitha bashkësitë e krishtera të Dioqezës që të jenë 
vende të lutjes, të dëgjimit të Fjalës dhe të bashkëndarjes së nxitjeve të 
Shpirtit Shenjt. Të mos kufizohemi me një baritore të mbajtjes, por të 
zhvillojmë një veprim misionar “ad intra” për një përtëritje të bashkësive 
tona dhe kështu, të përballojmë sfidat që na paraqet kjo shoqëri.

E kemi kaluar këtë ditë në shpirt pendese dhe lutjeje, duke i kërkuar 
falje Hyjit për vitet e shtypjes dhe të ateizmit. Por e kaluara është e 
kaluar. Tani na presin ditë të reja, plot me atë dritë që buron prej Hyjit dhe 
që pret vetëm të reflektohet nga të pagëzuarit që, si pasqyra, i thejnë dhe i 
shumojnë ato rreze aq të fuqishme dhe plot me hir. Vëllezër e motra, le të 
bëhemi pasqyra për Hyjin, që bota të shohë “Dritën e vërtetë, atë që 
ndriçon çdo njeri”, Jezu Krishtin Zotin tonë. Atij i qoftë nder e lavd për të 
gjithë shekujt e shekujve. Amen”.
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Koha e shenjtë e Kreshmëve 
mes karakteristikave të saj 
kryesore ka edhe atë të një 
dëgjimi më të gjallë të Fjalës së 
Hyjit; dhe prandaj kemi dashur 
ta përjetojmë edhe këtë vit. 

Kemi dëshiruar që të rinjve 
dhe universitarëve t'u ofrojmë 
takimin tashmë të zakonshëm 
me katekezat e Arqipeshkvit në 
ditët 9, 16 e 23 mars, ndërsa ajo 
përfundimtare e 30 marsit është 
d r e j t u a r  n g a  A t ë  M a r i o 
Imperatori; dhe kanë pasur si 
temë një sllogan shumë të fortë 
të thënë nga Papa Françesku 
gjatë Ditës Botërore të Rinisë 
në Krakovë: “Shkëmbeje 
divanin me një palë këpucë!”.

Përmbajtjet e çdo katekeze kanë marrë nxitje prej fjalimeve të Papës 
në Krakovia. Në takimin e parë të rinjtë janë thirrur që ta marrin si 
qendër të jetës së tyre Jezusin, sipas shembullit të Marisë së Betanisë, 
dhe ta dëshmojnë atë nëpërmjet veprave të mëshirshme, sipas 
shembullit të Martës. Në takimin e dytë të 16 marsit, të organizuar në 
bashkëpunim me “Operazione Colomba”, tematika e Pajtimit është 
trajtuar dhe thelluar edhe nëpërmjet paraqitjes së librit “Il perdono è un 
bel guadagno” (“Falja është një fitim i mirë”) i Atë Gianfranco Testa, i 
cili, i pranishëm në takim, ka dhënë përmbajtje dhe dëshmi të 
angazhimit të tij në dobi të pajtimeve në kontekste shumë të ngjashme 
me ato të gjakmarrjes.

Fjalimi i Papës në përfundim të Udhës së Kryqit në Krakovë i dha 
tonin takimit të tretë të datës 23 mars, kur u shqyrtua vlera e shërbimit si 
angazhim dashurie që i bindet të vetmit urdhërim që Jezusi na ka lënë, 
pikërisht atij të dashurisë.

Së fundi, më 30 mars, Atë 
Mario Imperatori mori nxitje 
në reflektimin e tij prej 
fjalimit të Papës në Vigjiljen e 
lutjes në Krakovë, aty ku tha 
fjalinë që pastaj u bë tema e 
katekezave të këtij viti: një 
sfidë që duhet pranuar nga ai 
që dëshiron të jetë ndjekës i 
vërtetë i Jezusit.

Për ata që dëshirojnë t'i 
dëgjojnë këto katekeza, ato 
gjenden në kanalin YouTube 
të Dioqezës “Ngjarjet Kisha 
Katolike Shkoder Pult” dhe 
në faqen Facebook me të 
njëjtin emër.

Tani në vijm një pjesë e 
k a t e k e z ë s  s ë  p a r ë  i 
Arqipeshkvit: “Mirë se keni 
ardhur në këtë cikël të ri të katekezave kreshmore. Në këto takime tonat, 
që do t'i mbajmë çdo të enjte të këtij muaji, do të kemi mundësinë të 
vihemi në dëgjim më të thelluar të Fjalës së Zotit që është llambë për 
ecjen tonë, një dritë e fuqishme që ndriçon rrugëtimin që kemi për të 
bërë.

Dhe në këtë rrugëtim do të lejojmë të na ndihmojnë fjalët që Papa u ka 
drejtuar të rinjve të mbledhur në Krakovë verën e kaluar dhe që 
plotësojnë katekezat që kemi bërë kreshmët e kaluara në lidhje me 
temën e Mëshirës.

Në përfundim të Vitit të Jubileut të Mëshirës, Papa ka shkruar një letër 
të drejtuar të gjithë të krishterëve me të cilën mblidhte frytet e Jubileut 
dhe na ftonte të vazhdonim atë rrugëtim që kishim ndërmarrë. Dhe 
kështu duam të bëjmë!

Fjalët e Papës në Krakovë janë gjithmonë të frymëzuara prej Fjalës së 
Zotit që ne duam t'i përfshijmë edhe brenda këtyre katekezave tona. Dhe 
po fillojmë pikërisht prej fjalimit të përurimit të Ditës Botërore të Rinisë, 
ku Papa Françesku merr nxitje nga disa pjesë ungjillore për të shpjeguar 
rëndësinë e Mëshirës, por sidomos për t'i nxitur zemrat e pjesëmarrësve 

në Takim për t'u bashkuar 
personalisht me Krishtin. (...)

Një tjetër veçanti shumë e 
rëndësishme që del prej kësaj 
pjese të Ungjillit është se vetëm 
Marta thotë diçka, Maria as që 
mbrohet prej ndërhyrjes së 
Martës. Kjo do të thotë se ai që 
e ka gjetur tashmë atë që 
kërkon, Mikun, të Dashurin, 
Dhëndrin (siç do të thoshte 
Kënga e Këngëve), galdon 
përbrenda dhe gjithë të tjerat as 
që i interesojnë.

Pra, prej këtyre veçantive 
m ë s o j m ë  t ë  j e m i  t ë 
vëmendshëm për të vërejtur 
praninë e Zotit Jezus në jetën 
tonë dhe për t'ia kushtuar atij 

gjithë interesin tonë, duke bërë kujdes që të mos e ngatërrojmë këtë 
qëndrim me njëfarë “pasivizmi” që na bën të veshim pantoflat dhe të 
rrimë rehat në divanin e shtëpisë sonë. Të krishterët, sidomos të rinjtë, 
kanë në vetvete mundësinë dhe energjitë e nevojshme për të qenë të aftë 
të mirëpresin praninë e Zotit në jetën e tyre dhe të përqendrohen në Të, 
për të jetuar dimensionin e mrekullueshëm të miqësisë së thellë dhe të 
veçantë me Atë që mund të na japë jetën. Dhe në të vërtetë, pak kohë më 
vonë, Zoti Jezus do ta ringjallë Lazrin, vëllain e Martës e Marisë, dhe do 
të bëjë që prej gojës së Martës të burojë një dëshmi shumë e bukur feje: 
“Unë besoj se ti je Biri i Hyjit të gjallë”.

Pasi i thamë këto, le t'i kthehemi fjalimit të Papës në Krakovë.
“Kush pranon Jezusin, - thotë Françesku – mëson të dojë si Jezusi. 

Atëherë Ai na pyet nëse duam një jetë të plotë. Dhe unë në emër të Tij ju 
pyes: a do, a doni ju një jetë të plotë? (…) Sepse lumturia çel dhe lulëzon 

në mëshirën:  k jo  është 
përgjigjja e saj, kjo është ftesa 
e saj, sfida e saj, aventura e 
saj: mëshira. Mëshira ka 
gjithmonë një fytyrë të re; si 
ajo e Marisë së Betanisë, e 
ulur te këmbët e Jezusit si 
nxënëse, që dëshiron ta 
dëgjojë sepse e di se aty 
gjendet paqja”.

Papa na nxit të hyjmë në 
shkollën e Jezusit për të 
mësuar Mëshirën që na bën të 
l ëv iz im dre j t  t ë  g j i tha 
si tuatave që jeta na vë 
përpara, pa vonesa, por me 
energji gjithmonë të reja, ato 
karakteristike të të rinjve. 
Edhe në mes të fjalimit të tij i 
kishte ftuar dëgjuesit e tij të 
mendonin se sa miq apo të 

njohur të tyre kanë bërë zgjedhje të gabuara jete, duke menduar se e dinë 
se në çfarë përbëhet jeta e vërtetë dhe duke iu besuar të ashtuquajturve 
“shitës tymi”, duke përfunduar keq pastaj. Tani na fton t'i besohemi të 
vetmit që është i aftë të na dhurojë jetën e vërtetë: Jezusit; dhe të 
mësojmë prej tij sekretin e të jetuarit mirë: mëshirën që, siç kemi mësuar 
vitin e kaluar, përkthehet në 14 veprat e mëshirshme të trupit e të shpirtit.

Tani, në përfundim të kësaj katekeze, ju ftoj t'ua fshini pluhurin atyre 
veprave të mëshirshme për të cilat kemi folur vitin e kaluar dhe të 
përtërini angazhimin tuaj për t'i jetuar ato… por me një ndryshim: jo 
sepse bëhet kështu, sepse duhet të bëhet kështu, por sepse keni takuar 
Jezusin. Dhe nëse ju duket se ajo që kemi thënë sot ende nuk bën pjesë 
plotësisht në jetën tuaj, hyni në kishë, vetëm, ndoshta kur nuk është 
askush aty, dhe kaloni disa minuta në heshtje, sikurse Maria, para 
Jezusit: ai do t'ju bëjë të ndieni praninë e tij dhe miqësinë e tij, do t'ju 
shtrijë dorën duke ju ftuar ta shtrëngoni atë. Jeta juaj do të jetë një 
shpërthim gëzimi.

Ecje të mbarë kreshmore”.
Kronisti

KATEKEZAT KRESHMORE TË ARQIPESHKVIT 
PËR TË RINJTË
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FALJA ËSHTË NJË FITESË E MADHE: një ecje e thjeshtë drejt 
pajtimit

“Shkëmbeje divanin me një palë këpucë” është tema e katër 
katekezave te drejtuara të rinjve universitarë gjatë Kohës së Kreshmës 
2017 dhe saktësisht në datat 9, 16, 23 dhe 30 mars. 

“Shkëmbeje hakmarrjen me faljen e pajtimin” ka qenë, le të themi 
kështu, tema e takimit të dytë gjatë të cilit Operazione Colomba, 
Korpusi i Jodhunës së Paqes të Komunitetit Papa Xhovani XXIII, ka 
prezantuar librin në gjuhën shqipe “FALJA ËSHTË NJË FITESË E 
MADHE: një ecje e thjeshtë drejt pajtimit”. 

Libri është shkruar nga Atë Gianfranco Testa, përkthyer nga Loreta 
Tomaj, korrigjuar nga Atë Giovanni Salustri 
c.s.j. dhe shtypur në shtypshkronjën “Volaj”. 
Kopertina e librit, e hartuar nga Giacomo 
Bandini, paraqet grafitin që ndodhet në 
Kamëz dhe që është realizuar po nga 
Operazione Colomba në përkujtim të 
viktimave të hakmarrjes dhe të gjakmarrjes 
gjatë aktivitetit: “Të lidhim besën për… 
pajtim”, më 30 shtator 2016, i cili është 
paraprirë prej të njëjtit aktivitet zhvilluar në 
Shkodër më 19-21 maj 2016. 

Në fjalën e tij Imzot Angelo Massafra, 
autor i parathënies së librit në gjuhën shqipe, 
falënderoi autorin për tekstin që përmban si 
një qasje “jo fetare”, ashtu edhe të krishterë të 
faljes. Imzot Massafra, duke përfshirë temën 
brenda katekezën së Kohës së Kreshmëve, u 
kujton të gjithë krishterëve se ata e kanë në 
vetvete forcën që i shtyn të shkojnë më lart, 
prej përmasës njerëzore drejt lartësive të 
vullnesës hyjnore. 

Kurse  Sara  Ianovi tc ,  në  emër  të 
Operazione Colomba-s bashkëndau me të 

pranishmit disa prej momenteve të bashkëpunimit me Atë Gianfraco 
Testa-n: kurse mbi temën e faljes dhe të pajtimit për të rinjtë, takime me 
grupin e grave, takime formimi gjatë kampeve verore në Tropojë dhe 
shumë vizita të familjet e prekura nga fenomeni i hakmarrjes dhe 
gjakmarrjes. 

Ndërhyrja e Atë Testa-s në këtë promovim ishte konceptuar në 
formën e një interviste, pyetjeve të së cilës ai iu përgjigjë duke pohuar se 
falja nuk është kurrë diçka e lehtë, por na liron që te ecim të shpenguar 
drejt të ardhmes. Falja është një mundësi e re në jetën tonë, për të 
vazhduar jetën. Papa Gjon Pali II, në fjalën për Ditën e Paqes 2002, pas 
11 shtatorit 2001, ka thënë: “Nuk ka paqe pa drejtësi, nuk ka drejtësi pa 

falje [...] Ka ardhur momenti kur besimet fetare duhet të gjejnë një 
pedagogji të faljes”. Dëshira është që ky libër të jetë një manual për të 
mësuar të falim. Dy pjesët – jo fetare dhe e krishterë – bëjnë të mundur 
që libri t'u flasë të gjithëve dhe të gjithë të kuptojnë.

Promovimi vijoi me mesazhin e shkurtër të një nëne, e cila e ka 
përjetuar gjakmarrjen dhe gjakfaljen, në të cilin ajo shpreh dhimbjen 
dhe mesazhin e saj për të gjithë ata që duan të dëgjojnë: “Nuk është e 
lehtë të falësh gjakun… Unë e di çfarë kam përjetuar kur e kam bërë këtë 
gjë. Por është dikush tjetër që mund të flasë për këtë falje gjaku, janë 
njerëzit që kanë ndërmjetësuar për t'i pajtuar dy familjet… Falja është 
vështirësi dhe përpjekje, por edhe guxim dhe gëzim. Heroi i vërtetë 
është ai që fal”. Më pas u transmetua filmi me metrazh të shkurtër: 
“Tregona hallin, ta tregoj ilaçin”, me regji të Giacomo Bandini-t, 
realizuar nga grupi i të rinjve vullnetarë të Operazione Colomba-s.

Promovimi u mbyll me një koktel të përgatitur nga Operazione 
Colomba me këtë rast.

Loreta Toma

Promovimi�i�librit
FALJA�ËSHTË�NJË�FITESË�E�MADHE
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Më 27 janar 2017, 
pranë shenjtërores së 
S h ë n  A n t o n i t  t ë 
Padovës në Bari, 
ë s h t ë  z h v i l l u a r 
paraqitja e veprës 
“Prof i l i  h i s tor ik 
hagjiografik, i Imz. 
Vinçenc Prennushit 
d h e  s h o k ë v e 
martirë” e realizuar 
nga atë Leonardo di 
P i n t o .  P u n a  e 
çmueshme e fratit 
shumë të vlerësuar 
është paraqitur nga 5 
referues, diskutimet 
janë shoqëruar me 
sukses me intermexo 
m u z i k o r e  ( n ë n 
kujdesin Michele J. 
Marzel la  e  Anna 
Taddonio) dhe lexim 
poezish duke pasur 
si temë dramën dhe 
çlirimin e popullit 
shqiptar.

Momentet janë organizuar nga frat Vito Dipinto famullitar dhe rektor 
i shenjtërores që ka kryer rolin e drejtuesit. Diskutimi i parë ka qenë ai i 
fra Alessandro Mastromatteo, ministër OFM i provincës së Shën 
Mëhillit Kryeengjëll, i cili ka shfaqur vlerësimin e tij të madh për 
autorin, si dhe krenarinë e tij për cilësinë dhe dobinë e punës së kryer nga 
frati popullor.

Prof. Giuseppe Micunco, drejtor pranë zyrës së laikatit në dioqezën e 
Barit, është kujdesur përkundrazi t'i japë auditorit inkuadrimin e saktë 
historik në lidhje me ngjarjet që kanë çuar në martirizimin e 38 
Shqiptarëve nën përndjekjen e komunizmit totalitar.

Shkrimtari Visar Xhiti, i mbetur gjallë nga gulagët shqiptarë të 
regjimit të Hoxhës dhe aktualisht i Ngarkuari me Punë pranë Ambasadës 
së Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë, u ka dhënë të gjithëve dëshminë e 
tij prekëse, e cila është pasuruar nga leximi i disa pjesëve nga veprat e tij 
poetike.    

Fra Gianni Califano OFM, postulator i përgjithshëm për kauzat e 
shenjtërve, ka dhënë një dëshmi të madhe për veprën dhe punën e atë 

Leonardos, duke iu kujtuar të gjithëve sa themelor ka qenë kontributi i 
tij, për procesin që ka çuar në lumturim 38 dëshmitarët heroikë të 
Krishtit në tokën e Shqipërisë. Një punë tepër e përpiktë kërkimi që ka 
prodhuar një Positio prej më shumë se 2000 faqesh. 

Imz. Angelo Massafra OFM, Arqipeshkëv Metropolit i Shkodrës dhe 
Kryetar i Konferencës Ipeshkvore Shqiptare, i ka falënderuar të gjithë 
për arritjen e mirë të ngjarjes, edhe ai e ka lavdëruar veprën e atë 
Leonardos duke i dhënë asamblesë dëshminë e tij personale. Tamam siç 
do të kishte dashur autori i veprës, ngjarja është mbyllur me një të Falem 
Mari dhe me bekimin e Shkëlqesisë së Tij.

 Atë Vito Di Pinto OFM

ATË LEONARDO DI PINTO OFM 
DHE VEPRA E TIJ KUSHTUAR MARTIRËVE SHQIPTARË

Sukses i madh dhe shumë mallëngjim në mëngjesin e 30 
janarit 2017, për ditën e Kujtesës: në Barletta për dëshminë e 
kardinalit tonë dom Ernest Simoni në prani të shumë 
shkollave dhe personaliteteve të shquara që mbushnin Sallën 
Sant'Antonio.

Imzot Angelo Massafra, Arqipeshkëv, i ftuar ashtu si 
kardinali, ka qenë i pranishëm në takim për të përfaqësuar 
Arqidioqezën tonë në mbështetje të Kardinal Simonit, por 
edhe për të dëshmuar bashkë me të martirizimin e Kishës sonë 
shqiptare dhe vullnetin për një rilindje jo vetëm materiale, por 
sidomos morale dhe shpirtërore.

Zërit të moshuar dhe të mallëngjyer të Kardinalit i ka bërë 
jehonë më pas dëshmia e një të riu nga Barletta me gjak 
shqiptar që ju ka sjellë bashkëmoshatarëve të tij emocionet e 
forta të marrura nga prindërit e tij gjatë kohës së diktaturës 
komuniste.

Dom Ernestit tonë i urojmë që të mund të vazhdojë ende të 
dëshmojë fenë në Krishtin që e ka ndihmuar në vuajtje që 
brezat e rinj të nxjerrin mësim jete dhe vendosmëri të ngulët 
për t'i përkitur në mënyrë të pakushtëzuar Jezusit si të 
krishterë të vërtetë.

KARDINALI�DOM�ERNEST�SIMONI�NË�BARLETTA
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Vazhdon në Itali, dhe më saktë në Pulje, paraqitja e librit 
të Atë Leonardo Di Pinto O.F.M., “Profili historik 
hagjiografik, i Imzot Vinçenc Prennushit dhe shokëve 
martirë”. 

7 marsi i kaluar ka qenë radha e Bisceglies (Bari), 
vendlindja e Atë Leonardos, në kornizën magjepsëse të 
stilit romanik të kishës Katedrale. 

Me përkrahjen e Veprimit Katolik të asaj Dioqeze që në 
Shqipëri është binjakëzuar me Beratin, ku pikërisht një 
teatri veror i është vënë emri i Atë Leonardos tetorin e 
kaluar, është organizuar një mbrëmje në prani të Kryetarit të 
Bashkisë, Ministrit Provincial të Fretërve Minorë dhe me 
diskutimin e Prof. Giuseppe Micunco i cili ka shkruar 
shumë për historinë shqiptare të shekullit XX. 

    Arqipeshkvi ynë, Imzot Angelo Massafra, ka marrë 
pjesë aty për të dëshmuar punën e madhe që ka kryer Atë 
Leonardo në favor të Kauzës së Kanonizimit të Martirëve 
tanë dhe për t'iua bërë ata të njohur dhe të dashur një numri 
gjithnjë e më të madh personash.

PREZANTIMI�I�LIBRIT�TË�MARTIRËVE�NË�BISCEGLIE�

Shugurimi ipeshkvor i don Daniele Gianotti në Rexho 
Emilia më 19 marsin e kaluar ka qenë rasti i përshtatshëm për 
Arqipeshkvin Massafra që të kalojë disa ditë në atë Dioqezë 
italiane dhe të takojë bashkësinë e madhe shqiptare që gjendet 
atje. Me ta Arqipeshkvi ka kremtuar Meshën e shenjtë që ditën e 
mbërritjes së tij, më 18 mars. Në Shugurimin ipeshkvor ishte i 
pranishëm edhe Imzot Simon Kulli, Administrator dioqezan i 
Dioqezës së Sapës, ku, prej vitesh, dhe saktësisht në Gomsiqe, 
janë të pranishëm Misionarët dhe misionaret e Dioqezës së 
Rexho Emilias.

Dioqeza e Rexho Emilias ka dëshiruar të shfrytëzojë rastin e 
pranisë së Arqipeshkvit edhe për t'u lutur për Misionarët 
Martirë, duke u paraprirë kremtimeve që do të kryheshin më 
datë 24. Në të vërtetë, Arqipeshkvi udhëhoqi Meshën e shenjtë 
misionare mëngjesin e së dielës më 19 në famullinë e 
Novellaras, e njëjta ditë e Shugurimit ipeshkvor; më 20 në 
mëngjes mbajti Tërheqjen shpirtërore të klerit dhe në mbrëmje 
Vigjiljen e lutjes për Martirët Misionarë, në famullinë e 
kushtuar Shën Ambrozit: në atë rrethanë Arqipeshkvi pati edhe 
mundësinë që të paraqiste figurat e Martirëve tanë të lumë.

Nuk mungoi as rasti për të vizituar disa të burgosur shqiptarë 
si dhe një njeri nga Shkodra, i sëmurë rëndë.

Kështu forcohen marrëdhëniet vëllazërore me atë Dioqezë 
italiane që vazhdon të tregohet e vëmendshme ndaj bashkimit 
mes Kishave dhe kujdesit misionar edhe për tokën tonë.

IMZOT�MASSAFRA�NË�REXHO�EMILIA
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Vijon në fq. 9

Besëlidhja e 2 Marsit 1444 në Lezhë
Bashkia e Lezhës organizoi aktivitetin përkujtimor kushtuar një 

ngjarjeje historike që e feston gjithë shqiptaria. Besëlidhja e 2 Marsit 
1444 në Lezhë, i dha një drejtim tjetër fatit të shqiptarëve si popull dhe 
truallit të tyre historik. Historia nuk është thjesht kujtesë e gjallë apo e 
harruar; historia përkufizon në kohë identitetin e një populli. 

 “Te mbash peshën e saj është përgjegjësi;  e shtuar,  për ata që janë 
vendimmarrës  dhe lënë gjurmë në fatin e përbashkët, i cili shkruhet cdo 
ditë me kontributet e secilit prej nesh” – tha  Kryetari i Bashkisë së 
Lezhës, z.Fran Frrokaj. Duke shprehur angazhimin e Bashkisë së 
Lezhës, për të tërhequr vëmendjen e autoriteteve qendrore, në mënyrë 
që 2 Marsi të kremtohet si Festë Kombëtare. Besëlidhja e Lezhës 
përbashkoi prijësit shqiptarë brenda një qëllimi dhe vizioni që 
tejkalonte interesat e tyre 
p e r s o n a l e .  N e  s o t 
mbartim sfida të reja, të 
cilat kanë nevojë për të 
qenë bashkë me forcën 
dhe kulturën e pranimit 
dhe respektimit të tjetrit – 
t h a  n ë  f j a l ë n  e  t i j 
përshendetëse prefekti i 
Lezhës z.Eduard Ndreca.

P e r f a q ë s u e s i  i 
Qeverisë së Kosovës, 
z.Gjergj Dedaj tha se 
shqiptarët dhe qeveritë e 
tyre duhet të jenë të 
përbashkuar në qëllimin e 
madh të prosperimit dhe 
lartësimit të vlerave, 
historisë së identitetin 
t o n ë  k o m b ë t a r . 
Bashkëjetesa fetare vjen 
natyrshëm në Shqipëri si 
një tipar përkufizues i shqiptareve.  Në frymën e kësaj tradite, Ipeshkvi 
i Shkodres Imzot Angelo Massafra  tha: “Faleminderit  të  gjithëve, 
faleminderit Z. Frano për ftesën.

Përshëndes Prefektin e ju miq të  ardhur nga Kosova e gjithë  ju të  
pranishmit, gjithashtu përshëndes pasardhësin e Skenderbeut,  i cili 
vjen nga Lecce. 

Eshtë  një  nderë, një  gezim për mua që  të kremtojmë sot  këtë  
përvjetor, në  këto rrenoja të  katedrales, kur me 2 mars 1444,  
Skenderbeu, beri besëlidhjen.

Unë mendoj që,  bashkimi është  forca e të  gjthëve. Feja na mëson ta 
duam Zotin dhe kombin tonë, sikurse u përsërit edhe me parë:  
Skenderbeu ka patur këto dy vlera: Fe dhe Atdhe. Bashkimi mund të 
realizohet edhe në mes njerëzve me fe, ide dhe mendime politike të 
ndryshme.

Ai që ka mendime të ndryshe nga une, nuk do të  thote se është armik 
i imi. E fatkeqësisht sot jemi shumë të përçarë, prandaj edhe sipas 
shembullit të  heronjve, të  cilët,  pavarësisht nga interesat përsonale, 

kanë  venë  në  krye këto dy vlera: Fe dhe Atdhe, duke falur edhe edhe 
gjakun e tyre.

Dua ta perfundoj  përshendetjën time me fjalët e Papa Franceskut, i 
cili duke ardhur në Shqiperi na ka nxitur për t’u bashkuar dhe për ta 
dashur Atdheun tonë, të  angazhohemi të  gjithë: politikanë dhe 
qytetarë për një  Shqipëri më të mirë  e jo ta braktisim atë, sepse   shumë  
shqiptarë  duan të largohen nga ky  vend edhe pse me keqardhje.

Unë bëj thirrje që mos të ndodhin kjo, por të bashkohemi pa dallim 
besimi apo prejardhjeje, në  nderë të atyre që  kanë derdhur gjakun për 
Kombin tonë, e falë  të  cilëve sot mund të  themi: Rroftë  Shqipëria. Me 
shpresën që  të  jemi sa më të bashkuar gjithmonë. Faleminderit!”

  Myftiu i Lezhes z. Agim Terziu duke revokuar Besëlidhjen e Lezhës 
tha “se kush nuk ka besë, nuk mund të ketë as fe, as Atdhe”. Pasardhësi i 
Skenderbeut Loris Kastrioti tha në fjalën e tij përshëndetëse se 
Besëlidhja duhet të përkujtohet cdo vit nga të gjithë shqiptarët, sepse 
aty filloi të rishkruhej historia, jo vetëm e Shqiperisë, por e gjithë 
Evropës.

Azgan Haklaj President i Unionit Artistik i Kombit Shqiptar, 
Mjeshter i Madh, tha se kultura jonë flet për një popull me tipare të forta 
identitare e me gjurmë nderi në histori. Në një aktivitet tematik si ky, 
gjurmët e historisë mbartin më shumë se një ngjarje, ato janë provë e 
identitetit të një populli që ka dhe ruan kulturën e tij. Shkru mbi gur se 
nuk pat letër/ emni Lis n'Iliri t'vjetër- Këngë me cifteli për Kuvendin e 
Lezhës nga Paulin Pervathi.

Hej ju male – romancë nga filmi Skenderbeu erdhi  e interpretuar nga 
bas baritoni Adelion Kola. Cdo popull ka nevojë për heronjtë e tij; të 
mëdhenjtë e letrave shqipe e kanë gdhendur profilin e heroit  - Balada 
Atleti i Lirise  vjen sot nën interpretimin e aktorit Kole Kunora.

Besëlidhja e Lezhës dëshmoi fuqinë e shpirtit shqiptar për ta dashur 
këtë vend edhe për nesër; për ta ndertuar përtej të sotmes së secilit. 
Besëlidhja e Lezhës është kumti i njëzëshëm i shqiptareve. Sot jehoi në 
Lezhë polifonia labe, sepse 2 Marsi është Festa e të gjithë shqiptareve.

Këngetarët Vullnet 
S i la j ,  Al i  Shameta j , 
Sadush Kamaj, Muamet 
Zotaj dhe Robert Memaj  
– kanë ardhur nga Vlora 
p ë r  t ë  k ë n d u a r  n ë 
v e n d v a r r i m i n  e 
S k e n d e r b e u t  “  M o j 
Beselidhja Arberore”- 
këngë e shkruar enkas për 
këtë aktivitet nga drejtori 
i Pallatit të Kulturës 
M a l l a k a s t e r  A l i 
Shametaj.

Kur më shihni se jam 
tretur, 
Mos pandehni se kam 
vdekur;
jam i gjall' e jam në jëtë
Jam në dritë te vërtetë, 
Unë jam në jete   

-  Fjalet e qiririt i kendoi  Soprano Albana Pervathi.
Në vitin 1779, shtëpia botuese J.J.Kesler, në  Frankfurt ka botuar 

librin e Autorit Stephan Zannovich, me titullin “Historia e Kastriotit të 
Madh të Shqiperisë ”. Aty botohet për herë te parë Fjala e Fundit e 
Skenderbeut  Amaneti qe i la Princave shqiptare perpara se të nderronte 
jetë, tamam në këtë vend, ku ne perkujtojmë sot. Kolë Kunora solli 
fragmente te zgjedhura nga kjo Fjalë…

Ne jemi sot këtu duke dëshmuar një përpjekje të guximshme për të 
ndërtuar të ardhmen; duke marrë për dore fëmijët në një rrugë që na e 
kanë lënë trashëgim e duhet ta shtrijmë të sigurt qe historia të 
vazhdojë…

Pse jemi të ndarë? – pyesin këngëtarët e vegjël  Fortunato Ndoj, 
Diosona dhe Aurela Vathaj,

Fran Boci, Shaban Mziu dhe gjithë të pranishmit e mbyllën këtë 
aktivitet duke kënduar bashkë këngën  Guret e Plaves, për të vazhduar 
me koncertin festiv të shkolles Besëlidhja.

Suela Mino Bala

BESËLIDHJA�E�2�MARSIT�1444�NË�LEZHË
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Duhet të punosh dhe të shërbesh çdo ditë dhe gjithë jetën me 
besnikëri! Këto ishin fjalët përshëndetëse të Imzot Massafras në 
spektaklin e organizuar nga sektori i shëndetësisë i Caritas Dioqezan 
Shkodër-Pult, me rastin e Ditës Botërore të Sëmurëve. 

Ne fakt në dioqezën tonë përkushtimi i vazhdueshëm nga Motrat të 
cilat shërbejnë në zonat më të varfra dhe atje ku mungojnë shërbimet 
shëndetësore dhe jo vetëm, është i vazhdueshëm, nuk ndalet vetëm në 
një ditë, por vazhdon me shumë përkushtim e 
dashuri, pa asnjë dallim feje, moshe apo race, ato jane 
aty për aq sa kanë mundësi dhe mjete. Edhe pse vitet e 
fundit ndihma nga Caritaset simotra të vendeve të 
tjera është minimizuar pasi Shqipëria tashmë është 
një vend që ka evoluar në shumë drejtime dhe 
vëmëndja është tek emergjenca të tjera  të mëdha që 
janë shfaqur nëpër botë,  meshtarët, motrat dhe laikët 
vazhdojnë të japin kontributin në shumë drejtime për 
të ndihmuar personat në nevojë  jo vetëm në 
shëndetësi por edhe në edukimin e fëmijëve e të 
rinjve, që janë e ardhmja e shoqërisë.

Janë Motrat e Jezusit Fëmije (Motër Enza Ferrara), 
Motrat Vincenciane, Motrat Salvatoriane, Motrat 
Françeskane të Krishtit Mbret, Motrat Punëtoret e 
Vogla të Zemrave të Shenjta, Motrat Skalabriniane, 
Motrat Stigmatine, Motrat Franceskane të Zojës së 
Papërlyer, Madonnina del Grappa, Motrat e Nënë 
Tereza, Misionaret e Bamirësisë Bushat, Motrat 
Franceskane të Suzës, Projekt Shpresa, Bashkësia 
Udha Shpirtërore dhe shumë famulli e realitete të 

tjera te dioqezës Shkodër-Pult të cilat zvogëlojnë dhimbjet 
dhe vuajtjet e të sëmurëve dhe personave në nevojë. 

Caritasi Dioqezan promovon vullnetarizmin si rrugë që 
nxit dhe mobilizon solidaritetin njerëzor me qëllim 
lehtësimin e vuajtjeve të njerëzve në nevojë. Janë të shumtë  
vullnetarët që kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontributin 
e tyre në famulli e shoqatat të kishës.

Por le të kujtojmë pionierët e parë të vullnetarizmit në 
Dioqezën tonë Silvana Vignali e Don Carlo Zaccaro të cilët 
do mbeten gjithmonë në mesin tonë me mirësinë dhe 
kontributin e tyre të çmuar për fëmijët e të rinjtë me aftësi të 
kufizuar…. 

Papa Francescu citon në mesazhin e kësaj dite:
“Deshiroj të shpreh afersinë time të gjithëve ju, vëllezër e 

motra që jetoni eksperiencën e të vuajturit dhe familjeve 
tuaja; si një vlerësim timin të pastër ndaj të gjithë atyre që, në 
role të ndryshme dhe në të gjitha strukturat shendetsore të 
përhapura nëpër bote, veprojnë me kompetence, përgjegjësi 
dhe dedikim për të lehtësuar dhimbjet tuaja,  kurimin tuaj dhe 
mirëqenien tuaj të perditshme. Deshiroj t’ju inkurajoj të 

gjithëve, të sëmurë, të vuajtur, mjekë, infermierë, familjare e  vullnetar, 
te mendoni në Zojën Mari, Shëndetin e të sëmurëve, butësinë e Hyjit për 
çdo qenie njerëzore; dhe për të gjetur gjithmonë në besim, të ushqyer 
nga Fjala dhe nga Sakramentet, forcën për të dashur Hyjin dhe vëllezërit 
edhe kur janë të sëmurë”. 

Jolanda Marena

NUK�MUND�TE�JESH�HERO�VETËM�PËR�NJË�DITË

Më 11 shkurt  ditën e kujtesës së shfaqjes së Zojës së Lurdit , me 
dëshirën e Papa Giovanni Paolo II  kujtohen të gjithë të sëmurët  duke iu 
lutur Zotit për shëndetin dhe jetën  e tyre.  Është një mundësi e vecantë 
ku i besohen Zotit edhe të  gjithë ata që kujdesen për të sëmurët: 
familjarët, mjekët, infermieret dhe punonjësit e shendetësisë. Të gjithë 
kemi nevojë të jetojmë një ditë në  solidaritet  dhe dashuri ndaj të 
sëmurevë. 

Një apostullat i mëshirës. Presidenti i Konferencës Ipeshkvnore 
Shqiptare dhe Arqipeshkvi i Dioqezës Shkodër-Pult Mons. Angelo 
Massafra ka drejtuar Eukaristinë në Katedrale në orën 15.00.

Të gjithë së bashku  me vëllezër e motra që këtu në qytet janë të 
asistuar nga shoqata vullnetarësh por që marrin edhe shumë vëmëndje 
nga shumë komunitete fetare, vecanërisht nga Motrat. 

Mons. Massafra në meshë ka marrë si pikë referimi fjalët e Papa 
Franceskut “Gjëra të mëdha ka bërë për mua i potfuqishmi”: Ashtu si 
Benardeta e Shenjtë  edhe ne jemi nën shikimin e Marisë. Vajza e 
përulur e Lurdës tregon se Maria e Virgjër, i jep asaj përcaktimin 
“Gruaja e bukur”, pra e shikonte sic shihet një person.

Kjo na kujton se cdo i sëmurë është dhe do mbetet gjithmonë një 

qënie njerëzore, dhe si e tillë duhet të trajtohet. Nëse do matej dashuria, 
të semurët do ishin ata që do kishin më shumë nevojë për të qenë të afërt 
me ta, të konsideruar, të përqafuar. Të lutemi që të sëmurët dhe të paaftët 
fizik e mendor të mos jenë të margjinalizuar dhe një arsye që të ndihemi 
të turpëruar.

Momenti më mallengjyes i liturgjisë së 11 shkurtit ka qenë procesioni 
eukaristik pra i bekimit përmbyllës. Disa të sëmurë në barela dhe të tjerë 
në karroca u shoqëruan për në qendër të kishës së madhe Shën Shtjefni. 
Ndërsa në sallën Mikel Koliqi një moment aktiviteti dhe spektakli pati si 
protagonistë dhe interpretues kryesor pikërisht disa të semurë dhe miqtë 
e tyre.

Kënga e fëmijëve rom: Fëmijët e klasës së pestë të shkollës sonë ishin 
përgatitur, dhe së bashku kanë recituar e kënduar edhe në gjuhën rome. 

Misioni i kishës kërkon t'i përgjigjet  nevojës për t'u kujdesur për të 
gjithë ata që kanë venojë vecanërisht për shqiptarët e vegjël, që 
paraqesin një shpresë më të madhe për të ardhmen.

 Atë Pier Giorgio Taneburgo
Frat minor Cappuccin

ETËRIT�KAPUÇINË�NË�SHËRBIM�TË�ROMËVE
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KOMISIONI�EVROPIAN�PËR�EDUKIMIN�KATOLIK�NË�TIRANË
Ditar i Asamblesë së 89-të Përgjithshme të CEEC 
(Komisioni Evropian i Edukimit Katolik) 
Tiranë, 24-25 mars 2017.

Prej shumë vitesh Komisioni ynë i edukimit katolik i drejtuar nga 
Imzot Massafra, President i Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë ka 
marrë pjesë në Asambletë 
e Komisionit Evropian të 
edukimit katolik si i ftuar. 
Duke qenë se nga 2 prill të 
vitit 2016 Shqipëria është 
anëtarësuar në këtë CEEC 
(Komisioni Evropian për 
Edukimin Katolik),  me të 
drejta të plota, Asambleja 
tij e zakonshme  e 89-të 
për herë të parë u zhvillua 
në Shqipëri. Pikërisht në 
datat me datat 24 dhe 25 
Mars 2016 në Tiranë.

Ashtu s i  në shumë 
vende të tjera të Evropës 
ku dy herë në vit zhvillohet  
A s a m b l e j a  e 
P ë r g j i t h s h m e ,  e d h e 
Asambleja e Shqipërisë, 
ishte përveç të tjerash dhe 
një mundësi për të njohur 
realitetit e vendit në lidhje 
me edukimin, sistemin arsimor si dhe sfidat e tij. 

Në paraditen e të premtes me 24 mars,  iu dha shumë hapësirë  
paraqitjes së Edukimit Katolik në Shqipëri nga ana e Komisionit tonë; 
duke filluar me  historinë, statistikat aktuale, dhe sfidat respektivisht Atë 
Ronny D'alessio, Mirela Dautaj, motër Teuta Buka. Interesi i Asamblesë 
ishte shumë i gjallë sidomos për kontekstin tonë multi-fetar dhe të gjithë 
antëtarët e komisionit tonë 
p l o t ë s u a n  k u a d r i n  e 
e d u k i m i t  k a t o l i k  n ë 
Shqipëri. Pjesa e dytë e 
paradites u fokusua mbi 
l i r inë  e  zgjedhjes  së 
e d u k i m i t  n g a  a n a  e 
familjes, mbi shkollën si 
vend i rritjes edhe në 
dialog ndër- fetar duke 
v i jua r  me  dëshmi  t ë 
ndryshme nga vende të 
t j e r a  t ë  E v r o p ë s , 
Portugalia, Norvegjia, 
Holanda, etj.

Pasditja e datës 24  ishte 
e menduar nga CEEC dhe 
Komisioni ynë si një 
b i s e d ë  n j o h j e j e  m e s 
autoriteteve të ministrisë 
së arsimit dhe Komisionit 
Evropian. Nga Ministria e 
arsimit ishte i pranishëm 
Zoti Pëllumb Karameta, këshilltar i ministres së Arsimit, Lindita 
Nikolla. Ishte kënaqësi të kishim mes nesh përveç Imzot Massafrës edhe 
Arqipeshkvin e Dioqezës Tirane e Durrës Imozt Frendon si dhe te 
ngarkuarin me punë në Nunciaturën apostolike Imzot Romano Mbena si 
prove e vullnetit të Kishës për ta venë Edukimin e brezit të ri në qendër të 
zemrës dhe misionit të saj ungjillëzues. 

Pas prezantimit të Zotit Guy Selderlagh, Sekretarit të Përgjithshëm të 
CEEC, mbi Edukimin Katolik në Evropë (që përqafon 8 milion nxënës), 
dhe pas ndërhyrjes së Zotit Karameta mbi sistemin Shkollor të 
Shqipërisë dhe sfidat e tij, vijoi një dialog me pjesëmarrësit. Përveç 
Komisionit tonë Kombëtar ishin edhe  drejtuesit e shkollave dhe 
kopshteve tona, ekspertët në proceset që Komisioni ka ndërmarrë: si të  
konsulencës juridike, ekonomike, të rishikimit të programeve dhe 
teksteve shkollore.   

Është afër mendsh që në kaq pak kohë bisede nuk nxirren 

konkluzione dhe as objektivi i sesionit të hapur nuk ishte ky,  por mund 
të themi se në diskutimet që vijuan Ministria konfirmoi vullnetin e saj të 
vlerësojë burimet njerëzore dhe shpirtërore të rrjetit të shkollave tona, 
duke ia njohur vetes njëfarë padije në lidhje me pasurinë që rrjeti ynë 
përfaqëson dhe me pasionin me të cilin i dedikohet edukimit pa lënë 
mënjanë asnjë hallkë të tij.  Natyrisht edhe propozimi i Komisionit 

Evropian CEEC, në lidhje 
m e  m b ë s h t e t j e n  e 
ekonomike që shteti, ashtu 
se shumicën e vendeve të 
Evropës, mund të japë për 
pagesën e mësuese të 
shkollave katolike, duke ia 
njohur atyre shërbimin 
pub l ik  që  bë jnë  dhe 
n j ë k o h ë s i s h t  d u k e  i 
garantuar qytetarëve të vet 
lirinë e zgjedhjes, mbetet 
akoma pa përgjigje, por 
e d h e  n u k  m u n d  t ë 
k o n s i d e r o h e t  s i  n j ë 
argument që nuk mund të 
shikohet e diskutohet në 
një të ardhme jo të largët. 

Vizita në Shkodër

Vizita në Shkodër që 
vijoi në ditën e dytë pas 

agjendës së mëngjesit pati disa etapa. Së pari ish hetuesia pastaj burgu 
dhe pastaj  muzeu Dioqezan.  Këto vizita u dhanë miqve tanë mundësinë 
për njohur periudhën e persekutimit komunist në mënyrë të veçantë 
egërsinë e persekutimi ndaj Kishës Katolike. Njohja me figurat e 
martirëve dhe historisë sonë, qenë për shumicën e anëtarëve të CEEC 
një mundësi unike për të prekur me dorë fenë e fortë të popullit tonë, dhe 

kontributin që ka dhënë e 
jep  besimi i krishterë për 
mbijetesën e begatinë e 
Kishës dhe të kombit tonë. 
Në fund vizita tek ish 
Kolegja Saveriane, sot 
G j i m n a z i  A t ë  P j e t ë r 
Mëshkalla, na mbushi me 
shpresë për të ardhmen. Të 
shoqëruar nga ish nxënësit 
e kësaj shkolle miqtë e 
CEEC konstatuan se fara e 
mbjellë edhe pse duket se 
vdes,  lulëzon,  ndodh 
kështu me çdo realitet 
n j e r ë z o r  q ë  ë s h t ë  i 
rrënjosur në Krishtin. 

Nuk mund ta mbyll pa 
një falënderim;

Për Imzot Massafrën,  
për gjithë mbështetjen që 
n a  k a  d h ë n ë  n e  d h e 
shkollave tona përherë 

duke nxitur bashkëpunimin dhe ndihmën mes nesh. Për të gjithë 
drejtuesit, mësuesit e bashkëpunëtorët e shkollave tona. Për organizatën 
Renovabis, për mbështetjen e saj për edukimin katolik në Shqipëri dhe 
për organizimin e këtij eventi ne veçanti.

Një premtim

Formalizimi juridik i rrjetit tonë që ka qëllimin vetëm për të dhënë një 
kontribut sa më cilësor në misionin tonë të përbashkët që është edukimi 
në vlera të vërteta njerëzore  të brezit të ardhshëm, do të jetë hapi i radhës 
që puna jonë të konsolidohet e të lulëzojë në të mirë të brezave të 
ardhshëm, të Kishës sonë dhe të Vendit tonë. 

Motër Teuta Buka
Koordinatore e Komisionit Kombëtar

 të Edukimit Katolik Shqiptar
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LAJME NGA DIOQEZA E SAPËS

Në Ditën Botërore të XXV të të Sëmurëve, që 
ndryshe njihet si Dita e Zojës së Lurdit, me datën 11. 
02. 2017, edhe Caritasi Dioqezan i Sapës organizoi 
kremtimin e ditës së të sëmurëve. Besimtarë të 
shumtë nga famullitë e dioqezës kanë shtegtuar drejt 
Katedrales për t'iu bashkuar këtij kremtimi solemn 
të kësaj dite mbajtur në Katedralen “Shën Nënë 
Tereza e Kalkutës”, në Vau –Dejës.

Meshën Solemne festive, të së shtunës së 11 
shkurtit e udhëhoqi Administratori Dioqezan i 
Sapës, Dom Simon Kulli, në bashkëkremtim me 
shumë meshtarë të tjerë të dioqezës. E veçanta e 
kësaj dite ishte prania e të gjithë personave me aftësi 
ndryshe. Rreth 100 persona të tillë ishin të 
pranishëm në Meshën Shenjte, ku kisha posaçërisht 
sot i kushton një kujdes të veçantë këtyre personave 
që vuajnë në vuajtjet e trupit dhe atyre që me dashuri 
e mirësi kujdesen që t'ua lehtësojnë vuajtjet. 

Gjatë homelisë së rastit dom Simon Kulli tha se 
“në këtë ditë dëshiroj që të nxis besimtarët katolikë 

dhe njerëzit vullnetmirë që t'i rikthejnë kuptimin 
dhe vlerat e jetës, të dinë të bashkëpunojnë me 
Zotin dhe mësimin e Tij, dhe në këtë mënyrë të 
bëhen ndërtuesit e shpresës dhe jetës më të 
lumtur. Të gjithë duhet të angazhohemi që të 
paraqesim shëndetin dhe sëmundjet nën dritën e 
Ungjillit, të inkurajojmë promovimin dhe 
mbrojtjen e jetës dhe të dinjitetit njerëzor që nga 
të ngjizurit e deri në momentin e fundit. Të dimë 
të jetojmë Ungjillin autentik, diakonik (në 
shërbim) duke parë në të sëmurin vetë Jezu 
Krishtin, sikurse edhe është identifikuar me ta. 
Duke vazhduar më tej, dom Simoni iu drejtua të 
sëmurëve me këto fjalë: Të dashur të sëmurë, në 
bashkësinë e Kishës është rezervuar për ju një 
vend i veçantë. Gjendja e vuajtjes në të cilën 
jetoni dhe dëshira për të rifituar shëndetin ju 
bëjnë veçanërisht të ndjeshëm për vlerën e 
shpresës. Në përkujtimin e Zojës së Lurdit, po ju 
besoj ndërmjetësimit të Marisë: Ajo ju 

ndihmoftë që ta forconi dhe 
pasuroni virtytin e shpresës që t'i 
jepni një kuptim të ri vuajtjes 
duke e shndërruar atë në një 
rrugë ungjillëzimi dhe shëlbimi.

E kremtja e Zojës së Lurdit u 
p ë r m b y l l  m e  p r o c e s i o n 
tradicional me Truporen e Zojës 
rreth shenjtërores së vendosur 
në  oborr in  e  Shtëpisë  së 
Bamirësisë. 

Më pas, sipas traditës, Caritas 
Sapa në bashkëpunim me stafin 
dhe vullnetarët shtroi drekën 
vëllazërore me të sëmurët, ku së 
bashku kaluan momente feste, 
gëzimi e argëtimi me njëri-
tjetrin. 

Violeta Marashi
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Faqosja 

Luigj Mila

Shtypshkronja
“Gjergj Fishta”

Lezhë

Regjistrohu në kanalin tone!

Do të gjesh video të ngjarjeve 
më të rëndësishme të dioqezës

HAPËSIRË MEDIATIKE

NgjarjetKishaKatolikeShkoderPult

Teatër “Migjeni” 16 Nëntor 2015

Koplik

Katedrale, Shkodër

Katedrale Laç Vau i Dejës Katedrale Laç Vau i Dejës

Vermosh

Asizi

Rossano - Calabria

Bardhaj

Tiranë, Ministri e Jashtme

Lezhë, 17 Janar 2017

25 Vjetori i Arqipeshkvit

Në Barletta Në Barletta - Katedrale

Në Lezhë

Në Bari - Kisha e Shna Ndout

Në Tiranë

Në Novellara
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