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“Mësoni të zbatojnë
gjithcka ju kam urdhëruar!
Dhe, ja, unë jam
me ju gjithomë deri në të sosur
të botës!
(Mt 28,20)
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dhe pësoi masakrën e dhjetëra personave të strehuar në kishën e vet. Ky
imazh ka një vlerë të fortë simbolike dhe shpirtërore. Duke e vështruar
sodisim jo vetëm atë që ndodhi atë ditë, por edhe shumë dhimbje, shumë
vdekje, shumë jetë të ndërprera dhe shumë gjak të derdhur në Kolumbi
gjatë dhjetëvjeçarëve të fundit. Pamja e Krishtit kështu, të sakatuar e të
plagosur, na bën thirrje. Nuk ka më krahë dhe trupi i tij nuk është më, por
ruan fytyrën e vet dhe me të na vështron e na do. Krishti i copëtuar dhe i
amputuar, për ne është edhe “më Krisht”, sepse na tregon edhe një herë
se ka ardhur të vuajë për popullin e vet dhe me popullin e vet; si dhe të na
mësojë se urrejtja nuk e ka fjalën e fundit, se dashuria është më e fortë se
vdekja e dhuna. Na mëson ta shndërrojmë dhimbjen në burim jete e
ringjalljeje, në mënyrë që së bashku me Të dhe me Të të mësojmë forcën
e faljes, madhështinë e dashurisë.
Faleminderit ju të katërtve, vëllezërve tanë, që dëshiruat të
bashkëndani dëshminë tuaj, në emër të shumë e shumë të tjerëve. Sa
mirë na bën – duket diçka egoiste – por sa mirë na bën të dëgjojmë
historitë tuaja! Jam i prekur. Janë histori vuajtjeje dhe hidhërimi, por
edhe, e sidomos, janë histori dashurie e faljeje që na flasin për jetë e
shpresë, për të mos lejuar që urrejtja, hakmarrja dhe dhimbja ta
zotërojnë zemrën tonë.
Profecia përfundimtare e Psalmit 85: «Mëshira dhe e vërteta do të
përpiqen, drejtësia e paqja do të merren ngrykë» (rr. 11) vjen pas
falënderimit dhe lutjes në të cilën i kërkohet Hyjit: Na përtërij!
Faleminderit, o Zot, për dëshminë e atyre që kanë dhënë dhimbje dhe
kërkojnë falje; të atyre që kanë vuajtur padrejtësisht dhe falin. Kjo është
Vijon në fq. 2

Ati i Shenjtë Françesku bëri udhëtimin Apostolik në Kolumbi në
datat 6-11 shtator 2017. Gjatë liturgjisë së Pajtimit (e premte, 8 shtator
2017) tek Parke Las Malokas (Vilaviçensio) pati fjalimin që vijon:
Të dashur vëllezër e motra!
Që ditën e parë dëshiroja që të vinte ky moment i takimit tonë. Ju
bartni në zemrën tuaj dhe në trupin tuaj disa gjurmë, gjurmët e historisë
së gjallë dhe të afërt të popullit tuaj, të shënuar prej ngjarjesh tragjike por
edhe plot me gjeste heroike, me njerëzim të madh dhe me vlerë të lartë
shpirtërore feje dhe shprese. E kemi dëgjuar këtë. Vij këtu me respektin
dhe me vetëdijen e qartë se, sikurse Moisiu, me Mosè, jam duke vënë
këmbët në një tokë të shenjtë (krh. Dal 3,5). Një tokë e vaditur me
gjakun e mijëra viktimave të pafajshme dhe me dhimbjen e madhe të
familjarëve dhe të njohurve të tyre. Plagë që e kanë të vështirë të
mbyllen dhe që na japin keqardhje të gjithëve, sepse çdo dhunë e bërë
kundër një qenieje njerëzore është një plagë në mishin e njerëzimit; çdo
vdekje e dhunshme na “pakëson” si persona.
Unë jam këtu jo edhe aq për të folur por për të qenë afër jush dhe për
t'ju parë në sy, për t'ju dëgjuar e për t'ia hapur zemrën time dëshmisë suaj
të jetës e të fesë. Dhe, nëse më lejoni, do të doja edhe t'ju përqafoj, dhe,
nëse Hyji ma jep këtë hir – sepse është një hir – do të doja të qaja me ju,
do të doja që të lutemi së bashku dhe që ta falim njëri-tjetrin – edhe unë
duhet të kërkoj falje – dhe që kështu, të gjithë së bashku, të mund të
shikojmë e të ecim përpara me fe dhe shpresë. Jemi mbledhur tek
këmbët e të Kryqëzuarit të Bohajas, që më 2 maj 2002 qe i pranishëm
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e mundur vetëm me ndihmën tënde dhe me praninë tënde, dhe është një
shenjë shumë e madhe se ti dëshiron të ndërtosh paqen e harmoninë në
këtë tokë kolumbiane.
Pastora Mira, ti e the shumë mirë: dëshiron ta vësh gjithë dhimbjen
tënde, dhe atë të mijëra viktimave, tek këmbët e Jezusit të Kryqëzuar, që
të bashkohet me të tijën dhe kështu të shndërrohet në bekim dhe aftësi
për falje për ta këputur zinxhirin e dhimbjes që ka mbretëruar në
Kolumbi. Dhe ke të drejtë: dhuna krijon dhunë, urrejtja krijon tjetër
urrejtje, dhe vdekja tjetër vdekje. Duhet ta këpusim këtë zinxhir që duket
i pashmangshëm, dhe kjo është e mundur vetëm me faljen dhe pajtimin
konkret. E ti, e dashur Pastora, si dhe shumë të tjerë sikurse ti, na keni
dëftuar se kjo është e mundur. Me ndihmën e Krishtit, të Krishtit të gjallë
në mes të bashkësisë, është e mundur të mposhtet urrejtja, është e
mundur të mposhtet vdekja, është e mundur të fillohet përsëri dhe t'i
jepet jetë një Kolumbie të re. Faleminderit, Pastora; sa mirë na bën sot të
gjithëve ne me dëshminë e jetës tënde! Është i Kryqëzuari i Bohajas ai që
të ka dhënë forcën për të falur e për të dashur, ai që të ka ndihmuar të
shohësh në këmishën që vajza jote Sandra Paola i ka dhuruar djalit tënd
Jorge Aníbal, jo vetëm kujtimin e vdekjes së tyre por edhe shpresën se
paqja do të ngadhënjejë përfundimisht në Kolumbi. Faleminderit,
faleminderit!
Na prek edhe ajo që tha LuzDary në dëshminë e tij: se plagët e
zemrës janë më të thella dhe të vështira për t'u shëruar se sa ato të trupit.
Kështu është. Dhe ajo që
është më e rëndësishme,
ke kuptuar se nuk mund
të jetohet në mëri, se
vetëm dashuria liron
dhe ndërton. Dhe në këtë
mënyrë ke filluar të
shërosh edhe plagët e
viktimave të tjera, të
rindërtosh dinjitetin e
tyre. Kjo dalje prej
vetvetes të ka pasuruar,
të ka ndihmuar të
shikosh përpara, të gjesh
paqe e kthjelltësi si dhe
një arsye për të vazhduar
ecjen. Të falënderoj për
patericën që jep.
Megjithëse të mbeten
ende plagë, të mbeten
pasoja fizike të plagëve
të tua, ecja jote shpirtërore është e shpejtë dhe e qëndrueshme. Kjo ecje
shpirtërore nuk ka nevojë për paterica; ajo është e shpejtë dhe e
qëndrueshme sepse mendon për të tjerët – faleminderit! – dhe dëshiron
t'i ndihmosh ata. Kjo patericë e jotja është simbol i atyre patericave të
tjera më të rëndësishme, për të cilat të gjithë kemi nevojë, që janë
dashuria dhe falja. Me dashurinë tënde dhe faljen tënde je duke
ndihmuar shumë persona që të ecin në jetë, dhe të ecin me të shpejtë, si ti.
Faleminderit!
Dua të falënderoj edhe për dëshminë shprehëse të Deisy dhe Juan
Carlos. Na bënë të kuptojmë se të gjithë, në fund të fundit, në një mënyrë
apo në një tjetër, jemi viktima, të pafajshëm apo fajtorë, por të gjithë
viktima, nga njëra anë dhe nga ana tjetër: të gjithë viktima. Të gjithë të
bashkuar në këtë humbje njerëzimi që dhuna dhe vdekja sjellin. Deisy e
tha qartë: ke kuptuar se ti vetë kishe qenë viktimë dhe kishe nevojë që të
të jepej një mundësi. Kur e the, kjo fjalë më tingëlloi në zemër. Dhe ke
filluar të studiosh, e tani punon për të ndihmuar viktimat si dhe që të
rinjtë të mos bien në rrjetat e dhunës e të drogës, që është një tjetër formë
dhune. Ka shpresë edhe për ata që kanë bërë keq; jo gjithçka ka humbur.
Jezusi ka ardhur për këtë: ka shpresë për ata që kanë bërë keq. Sigurisht,
në këtë ripërtëritje morale e shpirtërore të xhelatëve drejtësia duhet të
zbatohet. Sikurse tha Deisy, duhet të kontribuohet pozitivisht për ta
shëruar këtë shoqëri që është sakatuar prej dhunës.
Është e vështirë të pranohet ndryshimi i atyre që kanë përdorur
dhunën mizore për të arritur qëllimet e tyre, për të mbrojtur trafiqet e
paligjshme dhe për t'u pasuruar apo për të besuar, në mënyrë iluzore, se
janë duke mbrojtur jetën e vëllezërve të tyre. Sigurisht është një sfidë për
secilin prej nesh të kemi besim se mund të bëjnë një hap përpara ata që u
kanë shkaktuar vuajtje bashkësive të tëra dhe gjithë vendit. Është e qartë

se në këtë fushë të madhe që është Kolumbia ka ende hapësirë për egjrën.
Të mos e gënjejmë veten. Vëriani mendjen fryteve: kini kujdes për
grurin dhe mos e humbisni paqen për shkak të egjrës. Mbjellësi, kur sheh
të çelë egjra në mes të grurit, nuk reagon në mënyrë alarmante. Gjen
mënyrën për të bërë që Fjala të mishërohet në një situatë konkrete dhe të
japë fryte të jetës së mirë, megjithëse në dukje janë të papërsosura dhe të
paplota (krh. Nxit. Ap. Evangeli gaudium, 24). Edhe kur zgjasin
konfliktet, dhuna, apo ndjenjat e hakmarrjes, të mos bëhemi pengesë që
drejtësia dhe mëshira të takohen në një përqafim që merr mbi vete
historinë e dhimbshme të Kolumbisë. Le ta shërojmë atë dhimbje dhe ta
pranojmë çdo qenie njerëzore që ka bërë krime, i pranon, pendohet dhe
angazhohet për të ndrequr, duke ndihmuar në ndërtimin e rendit të ri në
të cilin shkëlqejnë drejtësia dhe paqja.
Siç ka lënë të kuptohet në dëshminë e tij Juan Carlos, në të gjithë këtë
proces, të gjatë, të vështirë, por të pasur me shpresë për pajtim, është e
domosdoshme edhe që të pranohet e vërteta. Është një sfidë e madhe por
e nevojshme. E vërteta është një shoqe e pandashme e drejtësisë dhe e
mëshirës. Të tria të bashkuara, janë thelbësore për të ndërtuar paqen dhe,
nga ana tjetër, secila prej tyre nuk lejon që të tjerat të tjetërsohen dhe të
shndërrohen në mjete të hakmarrjes kundër atij që është më i dobët. Në të
vërtetë, e vërteta nuk duhet të çojë në hakmarrje, por në pajtim dhe në
falje. E vërteta është t'u tregohet familjeve të shkatërruara prej dhimbjes
ajo që u ka ndodhur të afërmve të tyre të zhdukur. E vërteta është të
dëftohet se çfarë u ka ndodhur të miturve të rekrutuar prej vepruesve të
dhunës. E vërteta është
të njihet dhimbja e grave
viktima të dhunës dhe të
abuzimeve.
Do të doja, në fund,
si vëlla dhe si atë, të
them: Kolumbi, hape
zemrën tënde si popull i
Hyjit dhe lejo të
pajtohesh. Mos druaj të
vërtetën dhe as
drejtësinë. Të dashur
kolumbianë: mos kini
frikë të kërkoni dhe të
jepni faljen. Mos i bëni
rezistencë pajtimit që ju
bën të afroheni, ta
rigjeni njëri-tjetrin si
vëllezër dhe t'i
kapërceni armiqësitë.
Është koha të shërohen plagët, të hidhen ura, të kufizohen ndryshimet.
Është koha të shuani urrejtjet, të hiqni dorë prej hakmarrjeve dhe t'i
hapeni bashkëjetesës së bazuar në drejtësinë, në të vërtetën dhe në
krijimin e një kulture të njëmendtë të takimit vëllazëror. Që të mund të
banoni në harmoni e vëllazëri, siç dëshiron Zoti! Le t'i kërkojmë atij që të
jemi ndërtues të paqes; që aty ku ka urrejtje e inat, të mund të vëmë
dashuri dhe mëshirë (krh. Lutja e shën Françeskut të Asizit).
Dhe të gjitha këto njete, dëshmitë e dëgjuara, gjërat që secili prej
jush i njeh në zemrën e vet, historinë e dhjetëra vjetëve të dhimbjes e
vuajtjes, dua t'i vë para figurës së të Kryqëzuarit, Krishtit të zi të
Bohajës:
O Krisht i zi i Bohajës,
që na kujton mundimet dhe vdekjen tënde;
së bashku me krahët dhe këmbët e tua
të kanë shkulur bijtë e tu që kërkuan strehim në ty.
O Krisht i zi i Bohajës, që na shikon me ëmbëlsi
dhe me fytyrë të kthjellët: edhe zemra jote rreh
për të na pranuar në dashurinë tënde.
O Krisht i zi i Bohajës, bëj që të angazhohemi
për të rindërtuar trupin tënd. Që të jemi këmbët e tua për t'i dalë
përpara vëllait nevojtar; krahët e tu për të përqafuar
ata që e kanë humbur dinjitetin e vet;
duart e tua për të bekuar e ngushëlluar ata që qajnë në vetmi.
Bëj që të jemi dëshmitarë
të dashurisë tënde dhe të mëshirës tënde të pafund.
Amen.
Nga www.vatican.va
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TRE SHUGURIME IPESHKVNORE
“Të kam caktuar të jesh dritë…”(Vap 13,47; khs. Is 49,6)
Fjalët e profetit Isaia hyjnë në mendimin e apostujve Pal dhe
Barnabë në sinagogën e Antiokisë së Pisidisë në çastin kur bëhen të
vetëdijshëm se kanë qenë të dërguar nga Zoti për ta dëshmuar atë para të
gjithë popujve.
Janë fjalë që i përkasin vetëdijes së çdo apostulli të Krishtit që,
ashtu si Pali dhe Barnaba, përgatitet ta pranojë thirrjen misionare që Zoti
i drejton. Thirrje që për Kishën e Krishtit që është në Shqipëri është
pranuar nga dom Gjergj Meta, atë Giovanni Peragine dhe don Simon
Kulli, të shuguruar ipeshkvij përkatësisht më 2,7 dhe 14 shtator.
Përgjigja e tyre pozitive ndaj thirrjes së Krishtit, përmes Papa
Françeskut, ka qenë shkak gëzimi për katolikët shqiptarë që e prisnin
prej shumë kohësh ardhjen e barinjve të rinj për dioqezën e Rrëshenit, e
cila e kishte përshëndetur
shërbimin e Imzot Cristoforo
Palmieri, dhe për Administrimin
apostolik të Jugut, që tashmë e
kishte falënderuar Imzot Hilë
Kabashin i cili e kishte drejtuar atë
deri në përfundim të mandatit të tij,
por edhe për dioqezën e Sapës,
tashmë prej më shumë se një viti pa
bariun e saj, të ndjerin Imzot Luçian
Avgustini.
Prandaj, me solemintet të madh
është kremtuar secili nga këto
shugurime ipeshkvnore dhe me
pjesëmarrje të madhe jo vetëm nga
Shqipëria, por edhe nga pjesë të
tjera të botës, të gjithë të pranishëm
dhe të bashkuar në dëshmi të
katolicitetit të Kishës që nuk
shterohet brenda kufijve të një kombësie të vetme, por merr frymë nga
universaliteti që kanë dashur apostujt qysh prej fillimit të krishterimit.
Ipeshkvij, meshtarë, rregulltarë, rregulltare dhe laikë nga të gjitha anët i
kanë bërë, kështu, kurorë ipeshkvijve të rinj me praninë dhe lutjen e tyre.
Ia vlen të përmendim se kjo është hera e tretë që ndodhin shugurime
ipeshkvnore në Shqipëri qysh prej vitit 1993, kur Shën Gjon Pali II në
Vizitën apostolike në Shkodër e formoi përsëri ipeshkvninë shqiptare të
shtypur nga diktatura komuniste. Pra Kisha jonë është e re e cila sot, në
dallim me 25 vjet më parë, hedh hapa më të sigurtë dhe mbështetet edhe
tek forcat e reja por edhe tek përvoja dhe urtia apostolike e barinjve të saj
që, me këto shugurime të reja, e shohin të formuar përsëri në mënyrë të
plotë Konferencën Ipeshkvnore Shqiptare dhe përgatiten për ta drejtuar
Kishën në këtë kohë të re të shënuar
nga shumë ngjarje hiri siç janë 25
vitet që nga rifillimi i jetës së fesë,
lumnimi i 38 Martirëve të fesë në
Shqipëri, emërimi Kardinal i Dom
o
Ernest Simonit, 550 vjetori i
mbërritjes së Zojës së Shkodrës në
Gjenacan.
Dy homelitë e Imzot George
Frendo, ipeshkvi shugurues kryesor i
Imzot Metës dhe i Imzot Peragine
dhe ajo e Imzot Angelo Massafra,
ipeshkvi bashkë-shugurues i Imzot
Kullit, kanë shprehur shumë mirë se
çfarë do të thotë të jesh ipeshkëv, si
për atë që e merr këtë mision si për
besimtarët që përfitojnë nga kjo. Në
mënyrë të veçantë, Imzot Massafra
në homelinë e tij ia ka referuar çdo rit
të veçantë të shugurimit ipeshkvnor
Jezu Krishtit nga i cili duhet të priret krejt jeta e ipeshkvit dhe drejt të
cilit ai duhet ta çojë grigjën që i është besuar.
Sigurisht misioni i një ipeshkvi i drejtohet kryesisht Kishës së
veçantë për cilën është bari por, pikërisht se qëllimi i fundit është
Krishti, ai nuk mund të shmanget nga detyra shumë e veçantë dhe e
vështirë për të mësuar, drejtuar dhe kremtuar së bashku me popullin e
vet, gjithnjë me këtë hapje universale që e karakterizon Kishën katolike.
Redaksia e Fjalës së Paqes u uron ipeshkvijve të rinj të jenë barinj

sipas Zemrës së Krishtit e, në kolegjialitet dhe në bashkësi me ipeshkvin
e Romës, ta drejtojnë lumturisht popullin që u është besuar atyre drejt
bashkësisë me Krishtin që Ai, Bari i Mirë, t'i çojë tek Ati dhe në fund
Hyji të jetë gjithçka në të gjithë (khs. Kor 15,28).
HOMELIA NË SHUGURIMIN IPESHKVOR
TË DOM SIMON KULLIT
(Imzot Angelo Massafra OFM)
Zgjedhja e kësaj date për të kremtuar një shugurim ipeshkvnor është
shumë domethënëse: qoftë sepse na jep mundësi të reflektojmë mbi
vlerën shpëtimtare të Kryqit të Krishtit, i njëjti që, si flamur, që sot e tutje
Dom Simoni do ta mbajë sigurisht
me nder në kraharor, qoftë sepse
përmbyll një periudhë hiri që ka
parë tre presbiter të shuguruar
ipeshkvij të kësaj Kishe të Hyjit që
është në Shqipëri.
E dimë, sakramenti i urdhrit të
shenjtë kërkon një përngjasim të
veçantë me Krishtin, jo aq në planin
e simbolit apo të përfaqësisë, sesa
në planin ontologjik. Në të vërtetë,
ushtrimi i dashurisë së krishterë,
mbarështimi i sakramenteve, ashtu
si edhe drejtimi baritor i një pjese të
popullit të Hyjit kryhen
drejtpërdrejt prej Krishtit
nëpërmjet shërbëtorëve të vet.
Plotësia e meshtarisë që dom
Simoni do ta marrë pas pak merr
rëndësi jo aq për atë që ai do të bëjë
tani e tutje, sesa në emër të “kujt” do t'i kryejë detyrat e tij si ipeshkëv.
Prandaj, pikënisja është Jezusi, të cilin ai do ta përfaqësojë për grigjën që
i besohet, domethënë Dioqeza e Sapës.
Është Jezusi, i dashur dom Simon, ai Ungjill që të është dorëzuar
ditën e shugurimit tënd diakonal, por që sot do të të vendoset mbi kokë
dhe do të të mbjerë mbi shpatulla e shpinë: është ai që duhet të të zotërojë
tërësisht dhe të të bëjë të fortë në shërbesën që po ndërmerr. Në lidhje me
këtë, të mos duket e pavend që po citoj shën Agustinin i cili, duke folur
për shërbesën ipeshkvnore, e kishte zakon të thoshte se ajo është një
rrezik për atë që e merr, sepse e ngarkon me përgjegjësi jo vetëm
administruese, por edhe morale.
Shpesh mendohet se të jesh
ipeshkëv është nder. Me siguri! Por,
sipas shën Agustinit, është nder më i
madh të jesh i krishterë. Ndërsa për
ipeshkvin nderi rrjedh prej
përgjegjësisë që mbart me vete
shërbesa. Të dashur besimtarë,
kujdesuni për ipeshkvin tuaj: ai nuk i
ka zgjidhjet për të gjitha problemet
tuaja, por përgjegjësia e tij duhet të
kuptohet dhe të bashkëndahet.
Afërsia dhe lutja e vazhdueshme për
të do të jenë me siguri një ndihmë e
vlefshme nga ana juaj. Të dashur
presbiter, jini afër ipeshkvijve tuaj:
ditën e shugurimit tuaj e keni
premtuar këtë afërsi dhe dëgjesë
birnore. Ipeshkvi ka detyrë të nxisë
njësinë në presbiter, por juve ju takon
ndërmarrja dhe nisma që të jeni të
bashkuar me ipeshkvin tuaj në
gjithçka dhe për gjithçka.
Është Jezusi, i dashur dom Simon, ajo Mitër që do të marrësh. Ajo,
sipas fjalëve të ritit, të thërret në shenjtërinë e jetës që duhet të shkëlqejë
përpara të gjithëve. Por zelli yt drejt shenjtërisë do të jetë vetë Krishti, që
e vë në mbrojtje të kokës sate dhe që do t'ua paraqesësh të gjithëve si
model dhe udhërrëfyes. Nëse mungon ky zell për shenjtërinë mungon
edhe kuptimi i të qenit tonë të krishterë. Çoje grigjën drejt Krishtit dhe
bashkoje me të në mënyrë që, duke marrë limfën prej hardhisë,
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shermendët të shkëlqejnë në fuqi dhe të sjellin fryte.
Është Jezusi unaza që do të të vendoset në gisht: sikurse Krishti
është i bashkuar me Kishën, ashtu edhe ti je i bashkuar me grigjën tënde
me një lidhje besnikërie, e njëjta besnikëri që Krishti pati ndaj Atit në
kryerjen e misionit të tij shëlbues. “Integriteti i fesë dhe pastërtia e
jetës”: kjo, sipas ritit, është domethënia e kësaj unaze që shumë vetë tani
e tutje do ta puthin, duke shprehur jo aq për një nderim të personit tënd,
sesa për një bashkim të zemrës me fenë e plotë dhe me jetën e pastër që ti
përfaqëson.
Pastaj, është Jezusi ai pastoral që do ta
shtrëngosh me duar për të mbajtur dhe
drejtuar popullin që të është besuar. Vetë
Jezusi, në personin tënd, do të jetë i vetmi
bari i grigjës. Pikërisht këtu futet edhe
reflektimi ynë mbi liturgjinë e sotme, që
flet për Kryqin e Krishtit. Në të vërtetë,
është Kryqi shkopi pastoral i Jezusit Bariut
të Mirë. Me të do t'i biesh Detit të Kuq,
simbol i të keqes dhe i mëkatit, për ta bërë
popullin tënd të kalojë i pacenuar; me të do
të bësh të gurgullojnë ujërat prej shkëmbit,
simbol i sakramenteve; vetëm me të do t'i
largosh ujqërit grabitçarë dhe gjarpërinjtë,
që do të duan të përpijnë dhe të helmatisin
grigjën; e në fund, tek ai do të mbështetesh
për të gjetur përkrahje dhe ngushëllim në
momentet e vështira.
Por kryqi, për Krishtin, nuk qe vetëm
një mjet torture; ka qenë edhe mjeti me të
cilin Ati na ka treguar se çfarë dashurie të
madhe ka pasur për botën, deri në atë pikë
sa të japë Birin e vet të vetëm për shëlbimin
tonë. Kështu na ka mësuar Mësuesi Hyjnor
në Ungjillin që sapo shpallëm.
Dom Simon ke zgjedhur kryqin edhe
si simbol që spikat në stemën tënde
ipeshkvnore: ai këput vargojtë (pranga hekura) që burgosin ata që
zgjedhin të dëshmojnë Krishtin e vdekur e të ngjallur dhe ua hap atyre
dyert e parajsës, ku do të shkëlqejnë si gurë të çmuar.
Ja çfarë mund të përfaqësojë ende pastorali për ty dhe popullin tënd:
një shenjë të qartë të dashurisë së Hyjit i cili shpëton bijtë e vet dhe i çon
në jetën e lumtur në amshim. Ji
shprehje e gjallë e kësaj dashurie, me
forcë dhe ëmbëlsi: mëso e drejto,
qorto e shoqëro, por gjithmonë me
dashuri.
Dom Simon, i përket Krishtit
krejtësisht, lëshoje veten në duart e
Tij që Ai të të mbajë dhe, nëpërmjet
teje, të drejtojë popullin kah Ati. Pas
disa çastesh do të biesh përdhe' në
shenjë përvujtërie dhe nënshtrimi
ndaj vullnesës së Hyjit që
angazhohesh ta mishërosh çdo ditë.
Është e njëjta përvujtëri e Krishtit për
të cilën na ka folur Pali apostull në
leximin e dytë. Por përvujtëria nuk
është qëllim në vetvete, pasi
përndryshe do t'i referohej vetes së
vet dhe do të ishte e rremë.
Përvujtëria të çon tek tjetri, madje tek
Tjetri me “T” të madhe: është shenjë
që tregon se e ka bërë detyrën e vet në momentin kur Ai që duhej të
tregoje është parë dhe ndjekur. Nuk ka gabim më të madh për ne
ipeshkvijtë se sa t'i referohemi gjithmonë vetes sonë, domethënë kur
funksioni ynë si tregues dështon në qëllimin e vet, duke u ndalur te vetja
jonë. Por nëse tregojmë Krishtin, atëherë detyra jonë do të ketë sukese.
Dhe ju, të dashur besimtarë, kur shikoni ipeshkvin tuaj, duhet të dini
të shkoni përtej personit të tij dhe të shihni në të vetë Krishtin që vepron.
Një fjalë e urtë thotë se “vetëm i marri ndalet të shohë gishtin e atij që
është duke treguar hënën”.
Në këtë përvujtëri do të gjendet sekreti i qëllimit të mirë tek i cili me

siguri do të çojë shërbesa e dom Simonit; sepse vetëm nëpërmjet
përvujtërisë ai do të lërë Krishtin të flasë, do të lërë që Ai të drejtojë, do të
lejojë që Ai të bëhet i pranishëm në mbarështimin e sakramenteve që do
të udhëheqë, sidomos Eukaristinë.
Eukaristia. Ja pika e fundit e reflektimit tonë, por jo më pak e
rëndësishmja; madje, qendra e gjithçkaje. Në Eukaristinë që do të
udhëheqësh së bashku me presbiterin tënd dhe popullin e Hyjit, dom
Simon, gjendet me të vërtetë plotësia e shërbesës sate ipeshkvnore.
Burim dhe kulm i krejt jetës së krishterë, Eukaristia e udhëhequr prej
ipeshkvit në njësinë e presbiterit dhe
besimtarëve të vet, përbën Kishën, e
mbledh atë përreth gurit të këndit, Krishtit
Jezus, në mënyrë që Ai të jetë gjithçka në të
gjithë.
I kryqëzuari është edhe qendra fizike e
të gjitha Eukaristive tona: i vendosur në
qendër të asambleve liturgjike, na çon me
mendje dhe me zemër te “Ai që e
shporuan” për shëlbimin tonë. Ai mbetet
gjithmonë një simbol që na bën ta
drejtojmë vështrimin tek të gjithë «të
kryqëzuarit» e përhershëm: të varfrit, të
sëmurët, të moshuarit, të shfrytëzuarit,
viktimat e padrejtësisë shoqërore, etj. Ata
janë më të denjët për t'u vendosur në
«qendër» të meshëve tona. Ashtu sikurse
prej Krishtit të kryqëzuar marrim
shëlbimin, po ashtu prej këtyre të
kryqëzuarve të kohës sonë do të na vijë
shëlbimi, në atë masë me të cilën do të dimë
të vëmë në jetë fjalën e Ungjillit: “Isha i
uritur e nuk më dhatë të ha, isha i etshëm e
nuk më dhatë të pi, isha shtegtar e nuk më
përbujtët, isha i zhveshur e nuk më veshët, i
sëmurë dhe në burg e nuk erdhët tek unë”
(Mt 25). Po t'i porosis gjallërisht: le të jenë
gurët e çmueshëm të pajës tënde ipeshkvnore. Shenjtja Terezë e
Kalkutës, Pajtorja e kësaj Katedraleje, le të jetë modeli yt në këtë veprim
dhe vëmendje ndaj të fundëve të shoqërisë dhe fitoftë prej Hyjit për ty
një zemër të madhe, të aftë për t'i pranuar të gjithë, me atë gatishmëri
karakteristike të atij që di të dojë.
I dashur dom Simon, të dashur
ipeshkvij: ne që jemi prej vitesh dhe
ju të rinj të kësaj Kishe të shenjtë të
Hyjit që është në Shqipëri, gjatë
këtyre 25 viteve kemi marrë një
trashëgimi jo të lehtë, atë të
shkatërrimit të komunizmit, dhe kemi
bërë gjithçka për t'i kthyer kësaj
Kishe, domethënë popullit të shenjtë
të Hyjit të kësaj toke, dinjitetin e vet
të plagosur, por jo të vrarë. Tani duam
të besojmë se ka ardhur momenti aq i
pritur që ta zbukurojmë dhe ta
pasurojmë atë me thesaret e
katekezës, me shkëlqimin e liturgjisë
dhe me angazhimin e një dashurie
gjithnjë e më të karakterizuar prej
mësimeve të Ungjillit. Një hap
përpara është i mundur për lavdinë e
Hyjit dhe për të mirën e shpirtrave.
Por, së bashku me një trashëgimi
dhimbjeje e vuajtjeje, kemi marrë edhe një trashëgimi të shkëlqyer dhe
të lavdishme, atë që na kanë lënë Martirët tanë, që Dom Simoni i ka
paraqitur në stemën e vet ipeshkvnore. Ata, pikërisht nëpërmjet fuqisë së
kryqit, kanë arritur në lavdi. Jemi të sigurt se tani, prej Qiellit,
ndërmjetësojnë për këtë Kishë dhe, me meritat e tyre, janë duke siguruar
për ne këtu në tokë një shumësi bekimesh: ju ipeshkvijtë e rinj jeni prova
e gjallë e këtij ndërmjetësimi.
Le të ecim në vazhdën e këtyre shembujve të forcës dhe të guximit,
sepse sfidat e sotme nuk janë më pak të mundimshme se sfidat e 80
viteve më parë: beteja kundër Ungjillit të Krishtit ndoshta sot është edhe
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më e pabesë, sepse kundërshtimi ndaj Krishtit nuk është i hapur, por
tinëzar. Neve, të cilëve na është besuar kujdesi baritor për popullin e
Hyjit, na takon detyra që Zoti i dha Ezekielit profet, ajo e rojtarëve; jo
vetëm për të pritur fundin e natës dhe për të lajmëruar ditën, por edhe për
të qëndruar zgjuar mbi grigjën dhe për ta ruajtur nga kurthet e armikut.
Por, siç u tha më parë, vetëm duke drejtuar vështrimin kah i Kryqëzuari
mund të sigurojmë një ndihmë dhe një mbrojtje të vlefshme.
Nëna e Jezusit, Zoja e Këshillit të Mirë, le të jetë për ty, i dashur
Dom Simon, ylli i shndritshëm i mëngjesit, siç e ke paraqitur në stemën
tënde, fari i ndritshëm ashtu siç qe për Apostujt në Çenakull dhe, që prej
këtij momenti, fitoftë për ty një derdhje të përtërirë të Shpirtit Shenjt,
ngjashmërinë e përsosur me Krishtin e Kryqëzuar dhe “parresia”-n
(guximin e dëshmisë) aq të nevojshme për kryerjen e detyrave të tua.
Edhe ne të gjithë, Kisha e mbledhur në emër të Trinisë, të lëmë në
duart e Shpirtit Shenjt, me qëllim që të kryejë në ty vepra të
mrekullueshme. Prandaj të përsëris fjalët që më tha Shën Gjon Pali II
ditën e shugurimit tim ipeshkvnor: “Po të lë në duart e Shpirtit Shenjt
për misionin që ke për të kryer në Shqipëri”. Me gjithë qejf, i dashur dom
Simon, po ta kaloj ty po këtë porosi që ti të jesh krejtësisht i zhytur në
Hyjin Atë, Hyjin Bir dhe Hyjin Shpirt Shenjt, të cilit i qoftë lavdi e ndera,
për të gjithë shekujt e shekujve. Amen.
Pershendetja e Imzot Angelo Massafra OFM Imzot Palmierit
Shkëlqesi shumë të Nderuara,
autoritete civile dhe fetare,
dhe ju të gjithë këtu të pranishëm.

Në emër të Konferencës Ipeshkvnore që përfaqësoj, domethënë
në emër të krejt popullatës katolike shqiptare, dëshiroj t'i paraqes
falenderimet më të përzemërta Imzot Palmierit para së gjithash se ka
pranuar ftesën e Zotit për t'u kujdesur për këtë pjesë të Popullit të
Zotit në Kishën në Rrëshen; një detyrë e rëndë, si ajo e ipeshkvit, që
Imzot Kristofori ka çuar përpara me guxim, shpirt vetëmohimi dhe
gatishmëri deri në fund të mandatit të tij dhe më përtej madje.
Më vjen në mendje kur në vitin 1993 Imzot Kristofori me Etërit e
tjerë Vinçencianë kanë ardhur në Rrëshen dhe në Mirditë; se bashku me

Motrat Eukatistike dhe Motrat Vincenciane... Çfarë varfërie kishte
atëherë... Ato vite unë i quaj: “Vitet heroike të misionit” dhe sa kanë
ndihmuar në ato vite të para! Sa vështirësi... por edhe sa gëzim për faktin
se ishin aq të dobishëm.
Me siguri nuk është një rol i thjeshtë ai i Ipeshkvit: duhet gatishmëri
e vazhdueshme ndaj veprimit të Shpirtit Shenjt, ndjeshmëri përtej
normës dhe ekuilibër... shumë ekuilibër: të gjitha cilësi që Imzot
Kristofori ka treguar se i ka dhe i ka vënë në përdorim, sidomos kur është
ndeshur me vështirësitë e mbarështimit të tij të cilave u ka bërë ballë dhe,
këto vitet e fundit, të rënduara edhe prej problemeve jo të pakta
shëndetësore. Për të gjitha këto i themi: “Faleminderit!”.
Personalisht e falënderoj edhe se më ka qëndruar afër në fillim të
mbarështimit tim ipeshkvnor në këtë Dioqezë kur e zgjodha si Vikar
Gjeneral, por edhe gjatë këtyre viteve në të cilat afërsia dhe miqësia e tij
kanë qenë një ngushëllim i madh për mua.
Dëshiroj të kujtoj dhe ta falënderoj: për ndërtimin e Katedrales dhe
të Këmbanores; në mënyrë të veçantë për Shkollën Profesionale... “një
dhuratë e madhe” për Mirditën dhe të rinjtë e tjerë... falënderoj edhe
Etërit që e drejtojnë atë. Kujtoj që tokën e saj e blemë kur unë isha ende
ipeshkëv këtu.
Faleminderit Atë Kristofor! Edhe për angazhimin e vazhdueshëm
për Formimin e Përhershëm të Klerit dhe të Rregulltarëve e të
rregulltareve.
Tani ka ardhur për ty momenti i pushimit të merituar dhe i bërjes së
një jete të thjeshtë dhe të bukur në vëllazërinë rregulltare të cilës i përket,
por jemi të sigurt se kurrë nuk do të reshtësh duke na paraqitur te Zoti
gjatë lutjes sate të përditshme; zemra jote meshtarake është plot fytyra,
kujtime dhe emocione që kjo tokë dhe kjo Kishë ka lënë te ti. Edhe për
këtë të themi: Faleminderit!”.
Të urojmë çdo të mirë në Zotin dhe fillim të mbarë të rinisë së re,
gjatë të cilës ti do të vazhdosh të jesh, për të gjithë ata që do të takosh,
dëshmitar i gjallë i bukurisë që lind prej faktit se i përket Krishtit dhe se i
dhurohesh bujarisht çështjes së mbretërisë, sidomos të varfërve që
thirrja jote vinçenciane të ka shtyrë t'i zgjedhësh me përparësi. Zoti të
bekoftë, monsinjor!
Shkodër, më 25/08/2017

TRUPI I SHËN LEOPOLD MANDIĆ NË HERCEG NOVI, MALI I ZI
Me datën 15 shtator 2017 ditë e veçantë
për Kishën katolike në Mal të Zi, sepse
Dioqeza e Kotorrit kishte organizuar
shtegtimin e relikeve të Shën Leopold
Mandić, që është edhe biri i kësaj toke dhe për
më shumë po sjellim disa shënime rreth jetës
së tij.
"U lind me 12 Maj 1866 në Herceg Novi,
Mali i Zi në Dalmacinë jugore, në moshën 16
vjecare hyri në Urdhrin e Fretërve Minorë
kapuçin në Venecia në Itali. I vogël me shtat, i
gërmushur dhe me shëndet jo të mirë, është
një ndër shenjtërit më të mëdhenj të shpallur
kohët e fundit nga Kisha Katolike. Si frat
bashkëpunoi shumë për bashkimin me
Kishën Ortodokse. Megjithatë, kjo dëshirë nuk iu realizua deri në fund,
sepse në Kuvendet ku ishte caktuar, i besuan detyra të tjera. Ai iu
kushtua kryesisht shërbimit të Rrëfimit. Që nga viti 1906 ai e ka kryer
këtë shërbim në Padova. Është vlerësuar për butësinë e
jashtëzakonshme të tij. Shëndeti i tij u përkeqësua ndjeshëm, por për aq
kohë sa e kishte të mundur, ai kurrë nuk pushoi së vepruari në emër të
Zotit, nxiti për kah përparimi shpirtëror të gjithë ata që shkonin tek ai. Ai
vdiq më 30 korrik 1942. Me të hapur Varrin e tij, pas njëzet e katër
vjetësh, zbuluan se trupi i tij ishte krejtësisht i paprishur. I Lumi Pali VI,
papë, e shpalli të Lum në vitin 1976. Ndërsa Shën Gjon Pali II, papë, e
shpalli Shenjt në vitin 1983."
Me këtë rast u organizua nga ana e Arqipeshkëvit Imzot Angelo
Massafra një shtegtim në Herceg Novi, ku ishte i shoqëruar nga vikari i
tij Gjeneral Dom Nikolin Toma, Dom Sharbel Bachour si edhe nga
fretërit françeskan ku ishin të pranishëm Fr. Aurel Gjerkaj, Fr. Vincenzo
Focà, Fr. Gazmend Tinaj, Fr. Nunzio Catania, Fr. Landi Jaku, tetë fretër
të rinj studentë dhe tre postullantë. Mbërritja e relikeve të Shën
Leopoldit ishte parashikuar në orën 13.00 por kuptohet që në këto raste
mund të ketë pak vonesa kështu që mbërritën një gjysë ore përafërsisht
me vonesë. Pritja u bë në një elter të përgatitur enkas për këtë ngjarje në

lulishte përballë Dvorana Park, ku për pritjen e tij ishin disa ipeshkëvinj,
një numër i madh meshtarësh, rregulltarësh e rregulltaresh dhe popull i
shumtë i ardhur nga Kroacia dhe nga dioqezat e Malit të Zi. Pritja u bë
ashtu sikurse ishte parashikuar me zhvillimin e liturgjisë së Fjalës dhe
me nderimin e relikeve të tij. Ndërsa për të gjithë besimtarët shqipfolës u
kremtua mesha e udhëhequr nga Shkëlqesia e tij Imzot Angelo
Massafra, në orën 16.00 ku gjatë predikimit theksoi virtytet e këtij
shenjti të madh, që kishte një zell të jashtëzakonshëm për kthimin e
mëkatarëve dhe shëlbimin e shpirtrave, dhe kushtimi i tij për dëgjimin e
rrëfimeve me orë të gjata dhe për një kohë shumë të gjatë që janë
afërsisht 40 vjet dhe në një heshtje të madhe. Në fund të meshës recituam
të gjithë lutjen të Falemi Mari në gjuhën kroate sepse ishin shumë
besimtarë të gjuhës kroate që po merrnin pjesë në meshë. Mbas meshës u
bë nderimi i relikeve të Shën Leopoldit dhe një foto e rastit dhe
menjëherë nisja për kthim në Shqipëri.
Atë Landi Jaku OFM
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25 VJETORI I ARDHJES SË MOTRAVE
“BIJAT E DASHURISË HYJNORE” NË SHQIPËRI
Shumë kohësh përpara motrat kanë menduar në përgatitjen e këtij
solemniteti, e duke mos harruar porositë e Nënës Franciska që festat
tona mos të jenë vetëm solemnitete të jashtme, por së pari shpirtërore, që
para nëntë muajsh kemi filluar një nëntëshe, pikërisht të kushtuar Nënës
sonë Franciska duke iu porositur ndërmjetësimit të saj. Në çdo datë
katërmbëdhjetë të muajit, ditë kur ne përkujtojmë kalimin në amshim të
themelueses sonë, kemi organizuar në një nga bashkësitë tona disa orë
tërheqje shpirtërore për të gjitha motrat që veprojnë në Shqipëri.
Mjaft emocionuese
ishte arritja e motrave tona
nga Kroacia, vendi ku prej
atje u shtrinë rrënjët tona
këtu në Shqipëri. Një
numër i konsiderueshëm i
tyre, mbi 50 motra, të
udhëhequra nga m.
Gordana Igrec eprore
provinciale. Në mes tyre
ishte edhe eprorja
provinciale e vitit 1992 m.
Snježna Stjepandić, e cila
me zemren shumë bujare ia
dhuroj Shqipërisë kater
motrat e para që filluan
misionin në këtë vend.
Po ashtu shumë
emocionuese ishte edhe
pritja e Nënës Gjenerale m.
Maria Dulce Adams së
bashku me Nënën gjenerale
të atëhershme, m. Nicolina Hendges, e cila shumë ka përkrahur hapjen e
misionit në Shqipëri. Shumë e mirëpritur ishte edhe ardhja e eprores
provinciale m. Emanuela Cermak, së bashku me ekonomen m. Digna
Blochberger nga Austria. Nuk mund të lëmë anash edhe ardhjen e
motres Danica Sanader këshilltares gjenerale dhe të motrave tona nga
Kosova, Zvicra, Amerika, Italia.
Më së pari falenderojmë Zotit, Autorit kryesorë të të gjitha këtyre
ngjarjeve një shumicë e madhe e motrave mbushën katedralen e Shën
Shtjefnit në meshën e pasdites me 8 shtator në festën e lindjes së Zojës,
festë kjo mjaft e rëndësishme për shumicën prej nesh, pasi në këtë ditë
disa prej nesh i jemi kushtuar Zotit me kushtet e para dhe kushtet e
përjetshme. Në predikimin e rastit famullitari i katedrales don Artur Jaku
përshëndeti përzemërsisht motrat e ardhura për festë si dhe falenderoj
motrat në Shqipëri për kontributin e pakursyer që kanë dhënë e japin
kudo dhe kurdo është e nevojshme. Pas përfundimit të meshës, jemi
drejtuar pothuajse të gjithë në sallën Kardinal Mikel Koliqi për të marrë
pjesë në akademinë e falënderimit ne mes te te cileve ishin të pranishëm
Imzot Zef Gashi dhe Imzot Massafra.
Përmes një Monografie të përgatitur, moto e së cilës ishte
„Udhëtimi vazhdon” moto kjo edhe e përkujtimit të 25 vjetorit të ardhjes

së motrave tona në Shqipëri, si dhe përmes fjalës përshëndetëse të m.
Gordana Igrec eprore provinciale, të arqipeshkëvit të Shkodres Imzot
Angelo Massafra OFM, i cili në këtë akademi për herë të parë bëri të
njohur se kishte qënë ai i cili, duke qenë në mision veror në muaj korrikgusht te viti 1992 në Laç, si ndihmen e Atit Roberto Ashta OFM ka
pergatitur ardhjën e motrave tona duke gjetur edhe një shtëpi për të
banuar; pas largimit të tij arriten motra.Nxitësi kryesor ka qenë Atë.
Lovro Gavran OFM, i cili edhe na ka ftuar për të ardhur në Shqipëri.
Gjithashtu m. Vida Ademi
kryeredaktore e
Monografisë së përgatitur,
përmes disa pikave të
shkurtra si dhe përmes
Power Pontit të përgatitur
nga m. Luiza Milani, bëri
paraqitjen dhe na tregoj
rrugën drejtë së cilës Zoti
na drejtoj dhe na udhëhoqi
deri në këtë vend.
Akademia vazhdoj me disa
paraqitje artistike dhe pas
qe në oborrin e katedrales
një koktej të përgatitur nga
motrat.
Me 9 shtator festuam
në Laç. Kremtuam meshën
falenderimi e udhëhequr
nga Imzot George Frendo,
a r q i p e s h k ë v i Ti r a n ë
Durrësit. Së bashku me
arqipeshkëvin në bashkëkremtim ishte edhe një numër i
konsiderueshëm meshtarësh të ardhur nga vende të ndryshme mes tyre
mund të përmendim përkrahësit e mëdhenj të BDH p. Lovro Gavran, p.
Vlatko Soldo e p. Ferdo Boban, të cilët do të mbeten të paharruar për
kontributin e madh të tyre në ekzistimin tonë në Shqipëri. Në mes të
këtyre shumë meshtarëve duhet të theksojmë pjesëmarrjen e Atë Aurel
Gjeçaj, Kustodi i Fretërve si dhe të dom Gjergj Simonit, ku edhe ky së
bashku me të ndjerin Imzot Zef Simonin të vëllanë do të kujtohen ndër
bamirësat e mëdhenj, të cilët me shumë bujari janë kujdesur për ne. Në
këtë meshë falenderimi smund të lëmë anash edhe meshtarët e ardhur
nga Kosova, e pikërisht prej famullive në të cilat shërbejnë BDH. Po
ashtu morën pjesë edhe autoritete civile nga bashkia e Laçit.
Gjithashtu përzemërsisht falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit në
gëzimin tonë si dhe të gjithë ata që në çfarëdo mënyre kanë kontribuuar
që ne t'ia arrijmë kësaj dite. Një falenderim i veçantë edhe për katër
motrat, misionaret e para, m. Jeronima Juroš, m. Svjetlana Rezo, m.
Nikolina Gegiq dhe m. Franciska Kola. Ishit ju të parat që përmes shumë
sakrificave të njohura e të panjohura na dhatë jetë këtu në Shqiperi.
Motër M. Antonia Simoni, FDC

MOTËR SILVA BËN KUSHTET E PËRJETSHME
Një Kremtim Eukaristik i paharruar ishte me 8 shtator 2017, në orën
10.00. Në famullinë: "Zemra e Krishtit", në fshatin Guri Zi, unë Silva
Jaku, bijë nga Sheldija, i thashë "Po", përjetësisht Atij, që më ka dhuruar
jeten, Zotit."Gjithçka mundem me ndihmën e Atij që më jep fuqi" (Fl 4.

13). Kjo frazë përmbledhë ndjenjat që kam përjetuar në atë ditë.
Ka qenë shume i madh gëzimi që është bashkëndarë me shkelqësinë
e tij Imzot Angelo Massafra, i cili ka udhëhequr kremtimin, me të gjithe
meshtarët e motrat, familjen time, familjen Salvatoriane e me miqtë e
ardhur nga larg e nga afer. Prania e këtyre personave te dashur e ka bërë
këtë ditë edhe më të veçantë.
Falendëroj Zotin për faren e thirrjes që e ka mbjellë në zemrën time,
për kurajon që më ka dhënë me rreziku ne hapin e parë! E falënderoj
gjithashtu që ka vendosur në ecjen time motrat Salvatoriane!
Një mike e imja njëherë më ka thënë: “Mos shiko asnjë herë mbrapa!
Por nëse një ditë je e shtyrë ta besh këtë gjë, duhet te jete rast për të
falendëruar Zotin, për dashurinë e pafund ndaj teje”.
Është pikërisht kjo që po bëj; shikoj mbrapa dhe falendëroj Zotin per
mrekullitë që ka bërë në jeten time. Me qenë e gjitha e Zotit...! Në këtë
ditë kam kuptuar që ky është gezimi që aq shumë e kam kërkuar!
Dashuria e besnikëria ndaj Zotit më realizojnë! Duke iu hapur zemrën
plot me mirënjohje, ju kërkoj të më shoqëroni me lutjet tuaja, që unë t'i
jem besnike kësaj thirrjeje. Faleminderit!
Motër Silva Jaku sds
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KUSHTIMI I KISHËS SË SHËN NIKOLLIT
NË RRANXA BUSHAT
Me datën 18 gusht 2017 në fshatin Rranxa, famullia Rranxa-Bushat,
u mbajt mesha solemne e kushtimit të kishës së rindërtuar Shën Nikollit,
emrin e të cilit kjo kishë mbante deri në vitin 1967 kur qe shkatërruar nga
regjimi komunist.
Nderonin me pjesëmarrjen e tyre në këtë ceremoni Arqipeshkvi i
Arkidioqezës Shkodër-Pult, Imzot Angelo Massafra, ipeshkvi i
dioqezës së Oria-s (Itali) Imzot Vincenzo Pisanello së bashku me një
grup meshtarësh e seminaristësh nga kjo dioqezë, meshtarë e rregulltarë
të shumtë, kryetari i Bashkisë
Vau i Dejës, Zoti Zef Hila,
bashkë me autoritete të tjera
civile si edhe një numër i madh
besimtarësh.
Para fillimit të meshës,
famullitari i Rranxa-Bushat,
Dom Dritan Ndoci, ndër të
tjera bëri edhe një historik të
shkurtër të kësaj famullie si
edhe të kishës së Shën
Nikollit:
“Duke ju uruar
mirëseardhjen në këtë vend të
shenjtë, të cilin sot solemnisht
po ia kushtojmë Zotit, - tha ai, dua pikë së pari të kujtoj një
shprehje që i Lumi Atë Ciprian
Nika u thoshte komunistëve
gjatë periudhës diktatoriale:
“Ju po na i shkatërroni kishat,
por ne do t'i bëjmë ato edhe më
të bukura”. E sot, ne kemi gëzimin të kremtojmë kushtimin e kësaj kishe e
cila, me bukurinë e saj, i jep bukuri e hijeshi edhe krejt fshatit të
Rranxave.
Bashkësia e krishterë e Rranxave ka një histori të gjatë, por, pajisja
me një ndërtesë kishtare për këtë bashkësi, do të bëhej vetëm rreth viteve
'30 të shekullit të kaluar. Deri në ato vite banorët e Rranxave shkonin më
parë në Kishën e Barbullushit e pastaj në Kishën e Shën Rrokut, pranë
vendit që e njohim si Kryqëzimi. Por, duke qenë se popullsia e Rranxave
erdhi duke u shtuar, rreth viteve '30, pra, pak a shumë afër vendit ku
është kjo kishë, u ndërtua një kishë e vogël që i pat qenë kushtuar Shën
Matisë. Pastaj, duke qenë se popullsia filloi të shtohej edhe më shumë,
rreth viteve '40 Dom Nikollë Ashta ndërtoi një kishë edhe më të madhe,
të cilën ia kushtoi Shën Nikollit.
Por, mjerisht, me mbylljen e kishave në vitin 1967, ajo ndërtesë kulti
e lutjeje, do të shndërrohej nga komunistët në kinoklub, me justifikimin
që të bëhej vend kulture. E, interesant është fakti se, në një prej
ambienteve të kësaj kishe tashmë të dhunuar, u krijua një si punë muzeu i
vogël ateist.
Urrejtja e komunistëve ndaj Rranxave dukej se kishte një përmasë të
veçantë. Ajo vinte edhe nga fakti se në vitin 1946 një bir i Rranxave,
seminaristi Mark Çuni, sot i Lum, kishte krijuar një organizatë antikomuniste. Heroizmi i Markut ishte halë në sy ndër vite për komunistët.
Pikërisht figura e këtij martiri në muzeun ateist të ngritur këtu vihej në

tallje më se shumti, duke e quajtur organizatën e krijuar prej tij si një
gjarpër e vetë Markun si koka e këtij gjarpri. Por propaganda komuniste
nuk ia doli: i Lumi Mark Çuni gëzon një dashamirësi shumë të madhe
nga popullata e këtij fshati. Sot, në këtë kishë, kemi një pikturë të tij, si
për ta bërë të dukshme këtë dashamirësi që ai gëzon prej nesh.
Mesha e parë që Atë Anton Luli kremtoi në rrënojat e kishës së Shën
Rrokut me datën 18 nëntor 1990, shënoi rikthimin e lirisë fetare edhe në
këto zona. Meshtarët që kishin mbetur gjallë pas stuhisë komuniste, u
rikthyen në famullitë e
dikurshme. Dom Zef Gilaj u
rikthye si famullitar në Rranxa
dhe vazhdoi të shërbente këtu
me shumë përkushtim. “Dom
Zefi ishte një njeri i madh”: ky
është edhe përshkrimi që
shumë të moshuar i bëjnë.
Deri në vitin 2000 që ndërroi
jetë, i shërbeu kësaj bashkësie
të krishterë me shumë
përkushtim e largpamësi.
Pas vdekjes së tij erdhi në
këtë famulli Dom Marjan
Gega, i cili, në vitin 2005, filloi
ndërtimin e kësaj kishe që sot
po kushtojmë. Me nismën e
ipeshkvit tonë Imzot Angelo
Massafrës, filloi ndërtimi i një
kishe krejtësisht të re, sepse
ajo e mëparshmja tashmë ishte
shumë e dëmtuar dhe e
pamjaftueshme për banorët e shumtë.
Në mënyrë të veçantë punimet përparuan gjatë viteve kur këtu
shërbeu Dom Alessandro Mayer. E këtu është vendi për të falënderuar
shumë përzemërsisht dioqezën e Orias, e cila, me kohë, ka filluar të
krijojë lidhje misionare me këtë famulli, falë ipeshkvinjve të atyre viteve,
e kjo ka vazhduar edhe me ipeshkvin e sotëm të saj Imzot Vincenzon.
Dërguan në këtë famulli jo vetëm të mira materiale, po edhe meshtarë të
shumtë (këtu kemi Don Alessandro Mayer e Don Fernando
Dellomonaco) që dhanë një ndihmesë të madhe në rritjen shpirtërore të
besimtarëve të kësaj famullie.
Tani, pas 12 vitesh, ne sot po bëjmë kushtimin e kësaj kishe. I madh
ka qenë edhe kontributi që vetë ju banorët e Rranxave keni dhënë ndër
vite, në fazat e ndryshme të punimeve. Këtë Kishë po ia kushtojmë sërish
Shën Nikollit, këtij shenjti shumë të dashur për të gjithë shqiptarët, dhe
po i porositemi të ndërmjetësojë gjithnjë për ne para Zotit.
E gëzofshim të gjithë këtë Kishë, këtë ndërtesë që dëshmon se feja e
gjallë gjithnjë ngallnjen e që tani e tutje do të jetë edhe vend ku kjo fe e
gjallë do t'u mësohet ju dhe brezave që do të vijnë”.
Në kuadër të këtyre festimeve pasditen e 18 gushtit në ambientet e
jashtme të qendrës baritore në Rranxa u mbajt një koncert festiv me
pjesëmarrjen grupeve të të rinjve nga fshatrat e famullisë si edhe të
artistëve, këngëtarëve e humoristëve të mirënjohur të zonës.
Ndrekë Zalli

DRAMË MBI TË LUMIN MARK ÇUNI NË ITALI
Më 9 Korrik, patëm nderin që të shfaqnim dramën “Nata e Martirit”
në Itali. Përgjegjësia që na besuan për ta bërë të njohur historinë dhe
figurën e të Lumit Mark Çuni qe mjaft e madhe.
Gjithçka filloi verën e kaluar kur famullitari ynë, Dom Dritan Ndoci,
na zgjodhi për të paraqitur një dramë në nder të martirit Mark Çuni, i cili
lindi pikërisht në fshatin ku ne jetojmë, në Rranxa. Për ne ishte një
emocion i madh të shfaqnim, para një publiku mjaft të gjërë, realitetin e
egër komunist dhe, në të njëjtën kohë, ambiguitetin shqiptar. Më pas, na
kërkuan të shfaqnim dramën edhe në vende të tjera të Shqipërisë. Kur ja,
na erdhi një lajm i papritur: na kërkuan qe të shfaqnim dramën “Nata e
Martirit” edhe në Itali për emigrantët shqiptar që gjenden atje.
Më 6 korrik jemi nisur nga Shqipëria për në drejtim të Italisë. Gjatë
rrugës jemi ndaluar një natë në Kroaci. Të nesërmen, pas një udhëtimi

disa orësh, u ndaluam edhe në Padova, aty ku ndodhet kisha e Shna
Ndout. Kemi arritur të shihnim relikuen e gjuhës së këtij Shenjti të
madh, e cila është edhe sot mrekullisht e pakalbur. Pamë gjithashtu edhe
relikuen e nofullës së tij dhe petkun që kishte pasur veshur kur kishte
vdekur. Jemi ndalur edhe pranë varrit të tij, ku gjithësecili prej nesh bëri
një lutje personale, por edhe një të përbashkët. Ndër të tjera i kërkuam
këtij Shenjti që të na ndihmonte të arrinim ta përcillnim dramën me të
njëjtin emocion si herën e parë.
Arritëm në Legnano të Milanos atë natë dhe, të nesërmen, falë Dom
Antonio Giovanninit, një meshtari që ka qenë për shumë vite misionar
në Shqipëri, shëtitëm nëpër Milano dhe, sigurisht, vizituam Duomon,
Katedralen e njohur, me arkitekturen e saj madhështore.
Të nesërmen, ditën e dielë, pas Meshës në gjuhën shqipe, në
Vijon në fq. 8
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KAMPI NDËRKOMBËTAR GO4PEACE SHKODËR- SHQIPËRI
Me datën 11 gusht 2017 ka
nisur në Shkodër – Shqipëri
kampi ndërkombëtar
Go4Peace. Ku marrin pjesë
100 të rinj nga 11 kombe të
Evropësdhe qëndrojnë në
Fshatin e Paqes në afërsi të
lumit Buna. Janë mbledhur
bashkë nga gëzimi për të
dëgjuar dhe jetuar fjalën e
Ungjillit. Të shtyrë nga Fjala,
të rinjtë angazhohen në fusha
të ndryshme pune, gjithsej 35:
muzikë, sport, art, gjurmë të
historisë së Shqipërisë, por
edhe për ndërtimin e shtëpive,
lojëra animacioni për fëmijë
dhe koreografi vallesh
tradicionale. Duke kapërcyer
kufijtë e gjuhëve dhe
kulturave, të gjithë të rinjtë
kanë një dëshirë të fortë për tëvendosur marrëdhënie të vërteta dhe
pozitive ndërmjet tyre dhe me popullsinë e Shkodrës.
Kampi do të kulmojë në 19 gusht me një event të mrekullueshëm: një
mbrëmje, me nisje në orën 19:00 në oborrin e Katedrales së Shkodrës; do
të jetë një koncert përfundimtar i përgatitur nga pjesëmarrësit e Kampit
dhe dedikuar të gjithë të rinjve të Shqipërisë që do të mblidhen për këtë
eveniment. Në këtë koncert do të paraqiten valle tradicionale të
përgatitura si nga të rinjtë, si nga fëmijët e lagjes Fermentim; muzikë nga
banda muzikore e krijuar posaçërisht për kampin dhe e përbërë nga të
rinj nga Gjermania, Shqipëria, Sllovenia, Kameruni dhe Spanja; dëshmi
të të rinjve që marrin pjesë në kamp; mesazhi i paqes i dhënë nga të gjithë
të rinjtë e këtij projekti rinor. Mbështetje për këto të rinj do të jetë edhe
fjala e mbajtur nga përfaqësuesit e instuticoneve fetare (Kisha Katolike)
dhe ato shtetërore. Ky koncert feston diversitetin, i cili vendoset në
qendërtë krijimit të vizioneve më humane për shoqëritë tona, në emrin e
Zotit. Ideja frymëzuese e Kampit Ndërkombëtar ka lindur nga
eksperienca e Rrugës së Paqes, në Bosnjë, në vitin 1996, nëpërfundim të
luftës. Gati 20 vite më parë, të rinjtë e ardhur nga vende të ndryshme të
Evropës, janë mbledhur në Bosnjë për të dëshmuar dhe rindërtuar
solidaritet dhe miqësi me popullsinë. Një rezultat impenjues dhe i

frytshëm i kësaj rruge të
Paqes ka qënë hapja e qendrës
rinore “Shën Gjon Pali II” në
Sarajevë – Bosnjë dhe vizita e
Papa Françeskut në vitin
2015.
Ecja e paqes ka përjetuar
një fazë të rëndësishme në
2015, në Kamen, Dortmund
në Gjermani: ku janë
mbledhur 120 të rinj të ardhur
nga 15 shtete europiane, me
dëshirën për të ofruar një
shenjë të fortë të Evropës së
bashkuar, të aftë për të kaluar
tendencat nacionaliste dhe
ekskluzive.
Burimi, për të jetuar
angazhimin e Kampit të
Paqes, është Fjala e Liturgjisë
së përditshme: e lexuar, e
medituar dhe e jetuar; prej saj del “motoja” e ditës që ndihmon dhe
drejton të rinjtë për të jetuar konkretisht pranë të tjerëve dhe për të ofruar
energjinë dhe motivimin në të çuarit përpara punëte ndryshme në grupe.
Nëpërmjet celebrimit të Meshës së Shenjtë çdo mbrëmje dhe
shkëmbimit të eksperiencave, të rinjtë shprehin dhe përvetësojnë të
jetuarit e tyre të paharrueshëm.
Shenja e fortë e Kampit të Paqes ështëtëjetuar,nga të rinjtë, në
eksperiencat personale dhe të përditshme, të jetuara në koherencë,
transparencë dhe kurajo. Nëpërmjet aplikacionit “onëord.de”, edhe pas
kampit, të rinjtë janë fortësisht të lidhur me njëri-tjetrin, për të
ndërvepruar dhe bashkëndarë jetën e tyre duke filluar në emër të Zotit.
Urojmë që miq të tjerë të mund të marrin pjesë në këtë aplikacion për të
bashkëndarë dhe pasuruar jetën e tyre dhe për të marrë broshurën
mujore, të shkruar në 18 gjuhë të ndryshme. Në këtë mënyrëmrekullon
dhe përfshinvitaliteti i fjalës së Zotit.
“Përvoja e këtyre ditëve ka qënë për mua e papritur, e madhe dhe
gjallëruese: ndiej që Zoti më do dhe kam dëshirë të eci në këtë rrugë”.
Kjo dëshmi është zëri i shumë të rinjve që kanë marrë pjesë në Kampin
Go4Peace, në Shkodër, Shqipëri.

Motër Rita Ndoci

DRAMË MBI TË LUMIN MARK ÇUNI NË ITALI
Vijim i fq. 7

Legnano shfaqëm dramën. Publiku u emocionua dhe, pse ta fshehim,
edhe ne u emocionuam shumë. Jam e sigurtë që jo vetëm unë, por të
gjithë ne do të prekemi çdo herë qe do të shfaqim para të tjerëve historinë
e një heroi, martirit, atdhetarit sypatrembur siç ishte seminaristi Mark
Çuni.
Një ditë më pas jemi nisur përsëri
për udhëtim. Kemi parë shumë vende të
bukura dhe magjepsëse. Vizituam
kullën e Pizës, qytetin madhështor të
Firences dhe më pas arritëm në Pistoia,
ku shfaqem përsëri dramën. Emocionet
nuk munguan as aty.
Është e vështirë të shprehesh me
fjalë atë çka kemi përjetuar, por një gjë
mund ta themi me siguri: kjo përvojë
për ne, nuk ka qenë vetëm vënia në
skenë e një drame, por ka qenë një
rrugëtim që na ka dhënë mundësinë t'i
shohim gjërat me një sy më të thellë.
Një udhëtim që na ka mundësuar ta
njohim më mirë njëri-tjetrin. Ka qenë
një përvojë e paharrueshme për të
gjithë ne.
Gjejmë rastin të falënderojmë ata
bamirës që na e financuan këtë udhëtim
dhe meshtarët që na mikpritën – Dom

Antonio Giovaninin në Milano e Dom Elia Matia me meshtarët të tjerë
në Pistoia – si edhe të tjerë që ndihmuan në realizimin e gjithë kësaj
nisme.
Gjithashtu falënderimi ynë shkon edhe për të gjithë ata emigrantë
shqiptarë që dhanë kontributin e tyre
për ndërtimin e përmendores së Mark
Çunit që është në plan të realizohet në
famullinë e Rranxave, që ishte edhe një
nder kauzat se përse u nisëm në këtë
udhëtim.
Kjo përmendore do të na duhet për
të kujtuar atë çfarë ndodhi në ato vite të
tmerrshme të mbytura në errësirën e
komunizmit. Do të na duhet që ta
kujtojmë të shkuarën në mënyrë që të
mos përseriten gabimet në të ardhmen.
Të mos heshtim përpara ndodhive që
kemi parë apo dëgjuar.
I Lumi Mark Çuni le të bëhet
simbol për të gjithë të rinjtë, për
kurajon e për forcën e tij shpirtërore. Le
të jetë ai figura frymëzuese për të rinjtë
në të ardhmen dhe t'u kujtojë të
falënderojmë Zotin për dhuratën më
të madhe që ai na dha: lirinë.
Helena Rrotani
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MOTRAT KLARISE PRANOJNË GRUPE VIZITORË
NË MEMORIALIN E MARTIRËVE
Vera përvëluese e muajve korrik dhe
gusht nuk ka penguar kryerjen e
programeve të dëshiruara dhe të
përgatitura prej kohësh nga ana e një
pjese të madhe të “kishës” që ka dashur ta
njohë më nga afër historinë e popullit
shqiptar dhe të fesë së tij të krishterë.
Në dymbëdhjetë vjet të pranisë sonë
në Shkodër, lumenj të rinjsh çdo vit kanë
ardhur këtu për kampet verore të
animimit dhe të vullnetariatit dhe e kanë
vizituar këtë popull duke mos munguar të
rrinë disa orë pranë nesh për t'u
ballafaquar, lutur dhe njohur më mirë
realitetin shqiptar. Këtë vit, interesi për
këtë pjesë të popullit të Hyjit është
ngjallur më shumë nga ngjarjet kishtare
që kanë ndodhur në vitin 2016:
kanonizimi i Nënë Terezës së Kalkutës
dhe lumnimi i Martirëve shqiptarë,
Vinçenc Prennushi dhe 37 shokë martirë,
të vrarë për shkak të fesë në kohën e
komunizmit.
Në më pak se dy muaj, në manastirin tonë kanë ardhur rreth një mijë
veta, gati të gjithë të rinj nën moshën 30 vjeç, të ardhur kryesisht nga
dioqeza të ndryshme italiane, disa nga qytete të tjera europiane e, është
interesante, edhe nga jugu i Shqipërisë! Të organizuar nga famulli,
bashkësi rregulltare dhe drejtues shpirtërorë, në grupe më së paku prej
pesë vetash deri në gjashtëdhjetë veta më së shumti, këta të rinj kanë
prekur tokën e Shqiponjave duke qenë ndër të parët që ripërshkojnë
gjurmët e martirëve nëpërmjet itinerareve të përcaktuara nga Dioqeza
Shkodër-Pult ose itinerareve të zbuluara më parë dhe të zgjedhura nga
animatorët e tyre. Të rinj në kërkim, të rinj në zbulim të historive të
ndryshme nga kontekstet e prejardhjes së tyre, të interesuar për atë që nuk
bën zhurmë dhe të vëmendshëm ndaj hollësive, në dëgjim të thellë të atyre
që janë të gatshëm t'u kushtojnë kohë për të treguar një dëshmi jete. Ka
nxitur për mirë prania e Barinjve, e seminaristëve, e shumë meshtarëve

dhe e laikëve të përgjegjshëm që kanë dashur të
ndajnë bashkë me të rinjtë e tyre një përvojë
misionare. Të shumta edhe grupet e Skautistëve
që kanë regjistruar një prani më të madhe në
krahasim me vitet e mëparshme.
Vizita e manastirit tonë pak herë ka qenë
momenti përmbyllës i itinerareve të tyre, për më
tepër javore, të përjetuara nga këto grupe.
Zakonisht kanë ardhur tek ne si etapë e hapjes së
vizitës së tyre në Shqipëri. Kjo sepse banojmë në
një 'ngarkesë' të historisë që në pesëdhjetë vitet e
komunizmit ka qenë banesë e luftës së
përjetshme mes të mirës dhe të keqes, por
sidomos ngaqë këtu historia jonë si Motra të
Varfra të Shën Kjarës ndërthuret me historinë e
këtij populli dhe në veçanti me historinë e
besnikërisë ndaj Pagëzimit e jetuar nga familjet e
krishtera pikërisht gjatë regjimit. E për këtë janë
dëshmitare dhe trashëgimtare simotrat tona, bija
të kësaj toke martirësh, fryt i qëndrueshmërisë në
Zotin që jetuan familjet e tyre me gjithë
kërcënimin me vdekje gjatë kësaj periudhe.
Nevoja për një vërtetësi jete i shtynë të rinjtë në kërkim të Zotit dhe
shembulli i martirëve të krishterë e tërheq dhe e nxit kishën e re në dalje,
jashtë oborrit të saj, për të njohur nga historia e fqinjit një mënyrë të re për
të jetuar dashurinë që është shtytja e vërtetë në martirizim, i cili nuk ka
nevojë të jetë i përgjakshëm për të qenë dëshmi e krishterë gjithmonë e
gjithkund. Mjafton të rizbulojmë bukurinë e dhuratës së Pagëzimit për të
filluar t'i shuajmë urinë një turme, pasi duke qenë se ka mbrojtur dhe ka
transmetuar Pagëzimin, sot Kisha që është në Shqipëri, kërkohet dhe
takohet nga vëllezër të vendeve të tjera që dëshirojnë të ushqehen me
vërtetësi. Asnjëri nga ne të krishterët të mos e harrojë kurrë dhuratën e
pagëzimit, dhuratën më të bukur që prindërit tanë kanë dashur të na lënë
në trashëgimi. E është gjithnjë momenti i duhur për ta rizbuluar atë!
Kurrë le të mos dalë nga kujtesa e zemrës së katolikëve shqiptarë
kujtimi i dëshmisë së fesë të trashëguar i etërve të tyre!
Motrat Klarise - Shkodër

FORMIMI MUZIKOR LITURGJIK NË SHKODËR
Të gjitha Dioqezat në Shqipëri kanë bashkëpunuar që gjallërimi
liturgjik-muzikor i Shugurimeve Ipeshkvnore të tre Ipeshkvijve të ri të
Sapës, Rëshenit dhe Administrimit Apostolik të Jugut, të dalë sa më mirë:
një shfaqje kjo e bashkëpunimit dhe shkëmbimeve të ndërsjellta që e bën
Kishën në Shqipëri një realitet dinamik dhe bashkësior.
Tashmë prej një viti është në fuqi një rregullore kombëtare, e cila ka
lindur nga vullneti i mirë i disa laikëve, është kthyer në shprehi
institucionale e Konferencës Ipeshkvnore Shqipëtare dhe, në veçanti, e
Zyrës Liturgjike Kombëtare, në lidhje me Muzikën dhe Këngën
Liturgjike. Detyrat e këtij Komisioni Kombëtar janë si më poshtë:
Mbi të gjitha të krijojë një koordinim mes të gjithë atyre që janë
përfshirë në këto çështje në Dioqeza dhe në bashkësitë e vogla
famullitare;
Së dyti, të kontrollojë repertorin liturgjik muzikor që përdoret
aktualisht, duke e përshtatur me origjinalin, dmth duke e korrigjuar si nga
ana muzikore ashtu edhe nga ajo gjuhësore.
Së treti, përbërja: Komisioni është i përbërë nga persona që kujdesen
për formimin e tyre liturgjik dhe muzikor dhe garantojnë mbledhjen e
atyre personave që duan t'i ofrojnë shërbimin e tyre komunitetit të

krishterë në këtë fushë, duke përfituar kështu nga talenti i tyre.
Duke u nisur pikërisht nga kjo pika e fundit, në fundjavën 15-17
shtator, është mbajtur në Fshatin e Paqes në Shkodër, takimi i parë
formues në të cilin kanë marrë pjesë rreth 70 persona të ardhur nga e gjithë
Shqipëria.
Atyre ju janë ofruar ide formuese në lidhje me Këngën Liturgjike,
zgjedhjen e Repertorit Liturgjik Muzikor që mund të përshtasin në
bashkësitë e tyre, përdorimin e instrumenteve muzikore në Liturgji dhe të
Këngës Liturgjike. Përveç këtyre, përmes laboratorëve përkatës, janë
ofruar udhëzime konkrete mbi gjallërimin liturgjik-muzikor të
asamblesë, mbi drejtimin e një kori liturgjik dhe përdorimin e
instrumentave muzikor edhe pa këngë.
Pas darkës të gjithë së bashku kanë kaluar disa momente argëtimi të
animuar nga instrumente të ndryshme muzikore me këngë tradicionale të
Shqipëriosë dhe jo vetëm.
Na kanë nderuar me praninë e tyre edhe tre ipeshkvij: Mons. George
Frendo, i cili është në krye të Zyrës Liturgjike Kombëtare dhe që me 15
shtator ka mbajtur edhe takimin e parë formues duke filluar nga
Dokumentat e Kishës; Mons. Angelo Massafra që ka kryesuar
Eukaristinë e datës 16 shtator dhe Mons.
O t t a v i o Vi t a l e q ë k a k r y e s u a r
Mbrëmësoren e po të njëjtës ditë. Të
dielen, 17 shtator, si mbyllje e fundjavës
së formimit, Eukaristia u kryesua nga P.
Aurel Gjerkaj, Kustod i Fretërve
Minorë, në kishën e Murgeshave
Stigmatine në Shkodër, duke festuar po
në këtë ditë edhe Festën e Stigmave të
Shën Françeskut. Një verifikim i
shkurtër i pjesmarrësve në fund të
Meshës, konfirmoi efikasitetin e kësaj
ngjarje, për të cilën shpresojmë të
përsëritet në të ardhmen. Lavdi Zotit.
Atë Luigi Aluisi
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LAJME NGA DIOQEZA E SAPËS
SHUGURIMI IPESHKVOR I IMZOT SIMON KULLIT
Kronika
Me 14 shtator 2017, festa e Lartësimit të Kryqit, Dom Simon Kulli,
Admonistratori Dioqezan I dioqezës sonë, qe shugurar Ipeshkëv.
Panorama që të ofronte qyteti i vogël i Vau-Dejësit ishte
pjesëmarrja e madhe e shumë shtegtarëve besimtarë që ishin nisur drejt
Katedrales së Shentjërores Shqiptare Nënë Tereza. Gjithashtu një
pjesëmarrje e madhe ishte edhe nga Ipeshkvinjtë, meshtarët, rregulltarët
dhe rregulltaret nga të gjithë viset shqiptare, nga Italia dhe vende të tjera.
Nuk munguan edhe personalitete nga shoqëria civile, si dhe miqtë dhe
familjarët e ipeshkvit të ri.
Mesha solemne dhe ritin ipeshkvor u udhëhoq nga shuguruesi
Nunci Apostolik Imzot Charles John Brown, si dhe bashkëshuguruesit
Imzot Angelo Massafra dhe Imzot Dodë Gjergji. Këtij kremtimi iu
bashkuan edhe të gjithë
ipeshkvinjtë e tjerë të pranishëm.
Pas leximeve të ditës, u lexua
Mandati Apostolik. Ndërsa në
homelinë e rastit, mbajtur nga
Arqipeshkvi i Shkodër- Pultit,
imzot Angelo Massafra mes të
tjerash iu drejtua ipeshkvit të ri:
“Ke zgjedhur kryqin si simbol që
spikat në stemën tënde ipeshkvore:
ai këput vargojtë, prangat që
burgosin ata që zgjedhin dhe
dëshmojnë Krishtin e vdekur e të
ngjallur, dhe ua hap atyre dyert e
parajsës, ku do të shkëlqejnë si
gurë të çmuar. Tashmë i përket
krejtësisht Krishtit. Lëshoje veten
në duart e tij që Ai të të mbajë dhe,
nëpërmjet teje të drejtojë popullin
kah Ati”.
Menjëherë u mbajt riti i Shugurimit Ipeshkvor, përmes të cilit i
zgjedhuri u pyet nga shuguruesi: A dëshiron të mbash me besnikëri
bindjen ndaj pasardhësit të të lumit Pjetrit Apostull? A dëshiron të
kujdesesh për popullin e shenjtë të Hyjit me dashuri prej atit dhe së
bashku me meshtarët dhe diakonët e tu bashkëpunëtorë, ta ushqesh dhe
ta udhëheqësh në udhën e shëlbimit? Dhe përgjigjia e të zgjedhurit për
shugurim ishte: PO DUA! Më pas shugurimi u ndoq nga momente të
tjera si: lyerja me krizmën: dorëzimi i Ungjilli; dorëzimi i unazës;
dorëzimi i mitrës, dorëzimi i shkopit baritor duke përfunduar me
përqafimin dhe vendosjen për herë të parë si ipeshkëv në katedër të
katedrales. Ishin këto momente mjaft domethënëse dhe plot
emocionuese.
Me bekimin kremtor të meshës, Ipeshkvi i shuguruar me mitrën dhe
shkopin e bariut, i shoqëruar nga dy ipeshkvinjtë përshkoi katedralen
duke bekuar popullin për herë të parë si bari i kësaj grigje. Në fund Imzot
Simon Kulli mbajti një fjalim përshëndetës.
Violeta Marashi

Fjalimi i Imzot Simon Kullit
“Shkëlqesi të nderuara,
I nderuar Nunci Apostolik,
Të dashur vëllezër në Episkopat dhe në meshtari,
Të dashur rregulltarë e rregulltare,
Përfaqësues të komuniteteve fetare,
Autoritete shtetërore e civile,
I nderuar kryetari i bashkisë Vau-Dejës,
Të nderuar miq e dashamir të ardhur nga shumë vende të
ndryshme,
Vëllezër e motra në Krishtin.
Falenderoj Atin “I cili dërgoi
Birin e vet që kushdo që beson në
Të, të ketë jetën e pasosur” dhe më
thërret të udhëheq grigjën e tij.
Dhjetë vite më parë në këtë
Katedrale u shugurua ipeshkvi
Imzot Lucjan Avgustini, çka e bën
shumë përmalluese për mua këtë
ditë, pa praninë e tij fizike, por i
sigurt që po lutet e ndërmjetëson
për mua e grigjën e tij para Atit.
Shembulli dhe zelli i tij si bari do të
mbeten të paharruar në mua dhe
frymëzues për shërbimin që Nëna
Kishë po më beson.
Kur Nunci Apostolik më thirri
e më shpalli se Ati i Shenjtë më
kishte zgjedhur për Ipeshkëv të
Dioqezës së Sapës, më ranë ndër
mend fjalët e Jeremisë profet: “Eheu, o Zot Hyj! Po, unë nuk di të flas,
sepse jam fëmijë!” Por Zoti m'u përgjigj: Mos thuaj: 'Jam fëmijë!' Por
shko te të gjithë ata që do të të dërgoj dhe thuaju gjithçka do të të
urdhëroj. Mos ki kurrfarë frike para tyre, sepse unë jam me ty për të të
mbrojtur (Jer 1,6-8).
Në ato çaste nuk mund të mos kujtoja Marinë, Nënën tonë, e cila me
gjithë paaftësinë për të kuptuar misterin që po ndodhte në të, tha “unë
jam shërbëtorja e Zotit më ndodhtë siç the ti” ashtu unë po shijoja e po
habitesha për shikimin e Zotit mbi të vegjlit, po vëreja se si Zoti nuk
shikonte denjësinë time apo garancitë që mund t'i ofroja unë, por
kërkonte prej meje të lë veten vegël në duart e tij, të bashkëpunoj me
hirin e Tij të bollshëm, siç thotë shën Pali “Të mjafton hiri im, sepse fuqia
përsoset në ligështi.” ( 2 Kor 12,9)
Që nga ai moment vazhdoj të lus Shpirtin Shenjt që të më ndriçojë
për të kuptuar më mirë, çka kërkon nga unë, e të më dhurojë forcën dhe
urtinë që të më aftësojë të marr përsipër e të zbatoj besnikërisht detyrat
që burojnë nga shugurimi ipeshkvor.
Zgjedhja në detyrën e Ipeshkvit për mua është një mundësi e re për
Vijon në fq. 11

AKTIVITETE TË FRANÇESKANËVE NË VITIN 2017
Si gjithmonë ne fretërit françeskanë përjetojmë gjatë muajit shtator
momente të bukura të rritjes së fretërve në gjirin e familjes sonë
rregulltare. Ky moment gëzimi filloi me kushtet e para të fretërve që
sapo kishin mbaruar noviciatin në Kuvendin e Zojës Nunciatë në Lezhë,
të cilët janë Fr. Sandër Hota, Fr. Driton Hajdaraj dhe Fr. Marko Shkambi.
Me datën 12 shtator 2017 në orën 11.00 pranë Kishës së Zojës Nunciatë
filloi liturgjija e Meshës së Shenjtë e Udhëhequr nga Fort i Nderuari Fr.
Aurel Gjerkaj, i cili gjatë këtij kremtimi Eukaristik pranoi edhe Kushtet
e para që fretërit novic i kushtuan Zotit në Urdhrin e Fretërve Minorë
sipas shembullit të Shën Françeskut të Asizit. Gjatë kremtimit
Eukaristik Fr. Aurel Gjerkaj falenderoi të gjithë ata që kishin dhanë
ndihmën e tyre për rritjen dhe formimin shpirtëror të këtyre fretërve, në

veçanti familjarët e këtyre fretërve, mësuesin e noviciatit Fr. Marko
Ešegović, atin shpirtëror dhe të gjithë fretërit e tjerë që kanë ndihmuar në
formimin e fretërve. Me datën 14 shtator 2017 në orën 19.00 gjatë lutjes
së mbrëmësores kanë ripërtërirë kushtet e përkohëshme pesë fretër që
janë Fr. Jak Kolgjeraj, Fr. Kastriot Demaj, Fr. Valentin Tinaj, Fr. Flodjan
Bunjaj dhe Fr. Kristjan Camaj në Kishën e Shën Françeskut në Gjuhadol
Shkodër, të pranuara nga Fort i Nderuari Fr. Aurel Gjerkaj. Dhe e fundit
që mbylli festimet tona ishte pranimi në noviciat i tre postullantëve që
kanë kaluar një vit pranë Kuvendit të Shën Pjetrit e Palit në Bajzë dhe me
datën 17 shtator 2017 në Liturgjinë e mbrëmësores u pranuan në noviciat
Fr. Anton Gilaj, Fr. Anton Vukaj dhe Fr. Sergjo Jaku pranë Kuvedit të
Zojës Nunciatë në Lezhë.
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LAJME NGA DIOQEZA E SAPËS
SHUGURIMI IPESHKVOR I IMZOT SIMON KULLIT
Vijim i fq. 10

t'i shërbyer më mirë Zotit dhe popullit sipas shembullit të Krishtit, që
erdhi në botë “për të shërbyer e jo për të qenë shërbyer”. Prandaj, ju ftoj
të gjithëve, të nxitur nga Dashuria e Krishtit, “Më ndihmoni që t'ju
ndihmoj”. Do përpiqem të jem plak me pleqtë, i ri me të rinjtë, i vuajtur
me të vuajturit, i varfër me të varfërit dhe do të përpiqem të bëhem i
ligshtë për të ligshtët, gjithçka për të gjithë
në mënyrë që të shpëtoj ndonjërin. E të
gjitha këto do t'i bëj për dashuri të Ungjillit,
kështu që të kem pjesë në të”, siç thotë Shën
Pali (1 Kor 9, 22).
Dashuria e madhe e paraardhësve të mi
për këtë Dioqezë më ka nxitur të pranoj me
bindjen dhe fenë e sigurtë se Krishti Bariu i
mirë është gjithmonë me mua, t'i prij grigjës
drejt kullosave që nuk mbarojnë kurrë, i
sigurtë edhe në ndërmjetësine Shën Terezës
së Kalkutës, Martirëve të fesë në Shqipëri,
Zojës së Këshillit të mirë, pajtores së
Shqipërisë. Atyre dua t'u besoj vetveten dhe
popullin fisnik të Sapës.
Dëshiroj të kujtoj bashkë me ju
shembullin e fjalët e shën Agustinit,
ipeshkëv: “Që kur më është dhënë kjo peshë
mbi shpinë, për të cilën do t'i jap Zotit një
llogari jo të lehtë, jam gjithmonë i trazuar
nga shqetësimi për dinjitetin tim. Gjëja më e
vështirë në kryerjen e kësaj detyre është
rreziku i parapëlqimit të lavdisë personale
më shumë se sa shpëtimi i tjerëve. Por nëse
nga njëra anë më shqetëson ajo që unë jam
për ju, nga ana tjetër më ngushëllon fakti se
jam me ju. Për ju jam Ipeshkëv, me ju jam i
Krishterë. I pari është emri i detyrës që më
është dhënë, ndërsa i dyti është emri i hirit”.
Më lejoni të shpreh mirënjohjen e
thellë para Zotit, për Atin e shenjtë
Françeskun, që më besoi udhëheqjen e kësaj
kishe dioqezane.
Falenderoj Prindërit e mi, babën e
nënën, këtu të pranishëm, që më rritën dhe mbollën në mua dëshirën t'i
shërbej Kishës së vuajtur e popullit martir në Shqipëri.
Falenderoj Vëllezërit e mi me familjet e tyre, këtu të pranishëm, që i
kam patur gjithmonë pranë më lutje e ndihmë për nevojat e mia, gjithë
farefisin dhe të afërmit e mi, miq e dashamir që më kanë përcjellë me
lutje e dashamirësi.
Një falenderim i veçantë shkon për të afërmit e mi që kanë kaluar në
amshim: gjyshërit e mi, Meshtarët që më kanë dhënë shembull me
dëshmimin e fesë me jetën e tyre; dom Martin Trushi, dom Injac Dema,
dom Genc Tuku, pader Shtjefën e pader Kostandin Pistulli dhe Mons.
Lucjan Avgustinin që më rritën e shoqëruan në thirrjen meshtarake, nga
të cilët mësova shumë e mua më mbetet të lutem për ta e të kërkoj
ndërmjetësinë e tyre në misionin tim.
Dëshiroj të falenderoj të gjithë dioqezën e Sapës, në veçanti
besimtarët e Pistullit, ku u linda dhe u rrita, mbi të gjitha një dëshmitare
të gjallë këtu e pranishme, e cila më ka pagëzuar, motër Maria Kaleta.
Gjithashtu dëshroj të falenderoj besimtarët e famullisë “shën Nikolli
Vau Dejës, ku shërbeva për 14 vite si famullitar. Më keni shoqëruar
gjithmonë me lutje, dhe ju lutem vazhdoni të më përcillni që të jem
shërbëtor i denjë i grigjës që më është besuar.
Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time autoriteteve më të larta
kishtare këtu të pranishëm, ju të dashur vëllezër në episkopat,
Shuguruesin tim, imzot Charles Brown, nunc Apostolik, dy
bashkëshuguresit imzot Angelo Massafra dhe imzot Dodë Gjergji, i cili
që në hapat e parë të meshtarisë sime dhe të rithemelimit të kësaj
dioqeze, më ka mbështetur dhe qëndruar afër.
Falenderoj të gjithë meshtarët, rregulltarët e rregulltaret, misionarët
e misionaret, seminaristët e pranishëm nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi,
Italia e Gjermania; jeni familje e mrekullueshme që Zoti ka në vreshtin e

vet, qëndroni në dashurinë e Tij, e cila na nxit të bëjmë të dukshme
fytyrën e mëshirshme të një Ati që na do e na nxit të duam njëri - tjetrin si
na ka dashur Ai.
Falenderoj për praninë e tyre miqtë e ngushtë të dioqezës sonë,
Arqipeshkvin e Pescarës, Imzot Tommaso Valentinetti, imzot Massimo
Camisasca, ipeshkëv i Reggio-EmilliaGuastalla, Imzot Mario Russotto,
Ipeshkëv i Caltanisetës, Imzot Rrok
Gjonlleshaj, Arqipeshkëv i Tivarit, Imzot
Zef Gashin, Imzot Dodë Gjergjin
Ipeshkëv i Kosovës, Imzot Gjergj
Frendo, Arqipeshkëv i Tiranë – Durrës,
Imzot Cristoforo Palmieri, Imzot Hil
Kabashin, Imzot Ottavio Vitale,
Ipeshkëv i Lezhës, Imzot Ramiro
Moliner Inglez, ish Nunc Apostolik në
Shqipëri.
Falenderoj dy Ipeshkvinjtë e
saposhuguruar, vëllezërit e mi në
Episkopat, Imzot Giovanni Peragine dhe
Imzot Gjergj Meta; urime në misionin
tuaj të ri! Le të ecim bashkë drejt
shenjtërisë dhe në shërbim të denjë të
popullit të vuajtur shqiptar.
Miq të shumtë nga Ferrara, Reggio
Emilia, Caltanissetta, Cremona, Bari e
nga Gjermania etj.
Falenderoj familjen e dashur
Avgustini për praninë e tyre.
Falenderoj Provincialet dhe eproret
e motrave te bashkësive të ndryshme sot
të pranishme në këtë katedrale.
Falenderoj Autoritetet Fetare të
Kishës Ortodokse dhe të Komunitetit
Mysliman, shenjë e dukshme e
harmonisë fetare; miq të besimeve tjera
të cilët më nderojnë me praninë e tyre në
këtë kremtim të gëzueshëm
Falenderoj Shtëpinë e Bamirësisë,
një prani reale e Kishës në shërbim ndaj më nevojtarëve, të gjithë të
sëmurët e të varfërit për praninë e tyre.
Falenderoj autoritetet civile e shtetërore, mbi të gjithë z. Zef Hila,
kryetarin e bashkisë Vau-Dejës për kontributin e tij në mikpritje si zot
shtëpie në këtë qytet, dhe të gjithë kryetarët e bashkive të pranishëm në
këtë kremtim.
Në këtë dioqezë ku jam rritur e kam shërbyer, një tokë martire e
vaditur me gjak dhe me shembullin e parardhësve të mi, Budit, Bardhit,
Mjedës, Serreqit, Kolecit, Thaçit, Prennushit, Volajt, Gjergjit,
Avgustinit, dëshiroj të hedh hapat e mi si Bari e t'i ndjek si udhërrëfyes
në veprimtarinë time.
Rruga që është hapur përmes martirëve të lumë të kësaj Dioqeze,
nga Fran Mirakaj, dom Ndoc Suma, dom Luigj Prendushi dhe atë Daniel
Dajani do të jenë edhe gjurma e hapave të mi dhe frymëzim për të
harxhuar jetën time në shërbim të Ungjillit, për të bërë të prekshme
Dashurinë e Krishtit.
Nga zemra dua të falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët e mi, klerin
dioqezan të kësaj dioqeze për mbështetjen, afërsinë dhe bashkëpunimin
gjatë vitit si administrator dioqezan si dhe komisionet organizative të
këtij kremtimi.
Falenderoj të rinjtë e të rejat që pa u kursyer kanë organizuar
gjithçka, Korin e përbashkët të katedraleve Sapë, Shkodër e Lezhë e
shumë të tjerë në punët organizative.
Së fundi falenderoj të gjithë ju, vëllezër e motra në Krishtin të kësaj
Dioqeze, përcillni përshëndetjet dhe bekimet e mia të gjithë atyre që
keni në shtëpitë tuaja, sidomos pleqve, fëmijëve, të sëmurëve e të
varfërve.
Lutuni për mua, që të jem Bari sipas Zemrës së Krishtit.
Faleminderit, Zoti ju bekoftë!”
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Katedralja e Prishtinës

Katedralja e Tivarit

Herzeg Novi (Mali i Zi)

Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë

Asamblea Ipeshkvnore Europiane në Minsk (Bjellorusi)

Katedrale Laç Vau i Dejës

Lezhë, 17 Janar 2017

HAPËSIRË MEDIATIKE
Regjistrohu në kanalin tone!
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Do të gjesh video të ngjarjeve
më të rëndësishme të dioqezës

Drejtues
Imzot Angelo Massafra
Redaksia
Arqipeshkvia
Lektore
Emanuela Marku Matija
Faqosja
Luigj Mila
Shtypshkronja
“Gjergj Fishta”
Lezhë

