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HYRJE 

 
 
 
 
 

Të dashur meshtarë, rregulltarë dhe besimtarë, 
Duke u nisur nga Mesazhi i Papës për Ditën e IV botërore 

të të varfërve, që këtë vit ka si temë: “Shtrija dorën tënde të 
varfrit”, si dhe nga Letra Baritore e Arqipeshkëvit tonë ku në 
programin për Vitin e tretë, kërkon që Zyrat e Caritas dhe 
Drejtësi e Paqe: “të parashohin dhe të sugjerojnë përvoja konkrete të 
shpalljes së fesë si në nivel bashkësior, ashtu edhe në nivel familjar e 
personal”.   

Mezashi Papës kërkon ndër të tjera që dashuria e 
krishterë që shfaqet në vepra bamirësie, në mënyrë që duart tona 
të mos rrinë duarkryq por të shtrihen konkretisht në veprat e 
bamirësisë, aty ku Zoti na i vë përpara të varfrit. Duke u nisu si 
nga Mezashi i Papës ashtu edhe nga porosia e Letrës baritore, 
Caritasi Dioqezan Shkodër- Pult, ka menduar që të dedikojë një 
muaj rresht nismave shpirtërore dhe baritore duke filluar nga 
data 15 nëntor (Dita e IV Botërore e të varfërve), deri me datën 
13 Dhjetor (Dita dioqezave e Caritasit).  

Në këtë fletushkë do të keni mundësinë të gjeni Mesazhin 
e Papës për Ditën e të varfërve, një ilustrim të ecjes së këtij muaji 
kushtuar bamirësisë si dhe disa udhëzime praktike për krijimin e 
Caritaseve famullitare. Ecja e këtij muaji do të jetë si mëposhtë: 
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E DIELE, 15 NËNTOR 
Dita e IV Botërore e të varfërve 

 
E DIELE, 22 NENTOR (Krishti Mbret) 
Dita e Shpalljes  

 
E DIELE, 29 NENTOR (I e Ardhjes) 
Dita e Lutjes  

 
E DIELE, 06 DHJETOR (Shën Kolli, miku i të varfërve) 
Dita e bashkëpunimit 

 
E DIELE, 13 DHJETOR (Lëmosha për Caritasin) 
Dita e Caritasit Dioqezan 

 
Jemi të lutur që secili, brenda programeve të veta baritore 

si dhe duke respektuar festat dhe Kohën e Ardhjes, të gjejë pak 
hapësirë në krijimin e tij baritor për të ndërtuar këtë 
përshkallëzim të muajit kushtuar Bamirësisë (15 nëntor-13 
dhjetor).  

 
Dom Gjovalin Simoni 

Drejtor i Caritas Shkodër -Pult 
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MESAZHI I ATIT TE SHENJTE 
FRANÇESKUT 

DITA E IV BOTERORE E TE VARFRIT 
E DIELA XXXIII e Kohës gjatë Vitit 

15 nëntor 2020 
 

“Shtrija dorën tënde të varfrit” (krh. Sir 7,36) 
“Shtrija dorën tënde të varfrit” (krh Sir 7,36). Urtia e lashtë, i ka 
vënë këto fjalë si një urdhër i shenjtë për t’u ndjekur në jetë. Këto 
fjalë jehojnë edhe sot me tërë fuqinë e tyre, në mënyrë që të na 
ndihmojnë edhe neve për të përqendruar shikimin tonë mbi 
thelbësoren e kështu të kapërcejmë pengesat e mospërfilljes. 
Varfëria ka gjithmonë fytyra të ndryshme, të cilat kërkojnë 
gjithmonë një vëmendje të veçantë: në secilën prej këtyre mund 
të takojmë Jezu Krishtin, i cili ka vendosur që të jetë i pranishëm 
në vëllezërit më të dobët (krhMt 25,40). 
 
1. Le ta marrin në dorë librin e Siracidit, një nga librat e 
Besëlidhjes së Vjetër. Aty gjejmë fjalët e një mësuesi të urtë që ka 
jetuar dyqind vjet para Krishtit. Ai kërkonte urtinë e cila i bën 
njerëzit më të mirë dhe të aftë që të shqyrtojnë deri në fund 
ngjarjet e jetës. Këtë e bënte në një moment të vështirë të popullit 
të Izraelit,një kohë dhimbjeje, vajtimi dhe mjerimi për shkak të 
sundimit të të huajve.  
Duke qenë një njeri me fe të madhe, i rrënjosur në traditën e të 
parëve, mendimi i tij i parë i vjen që të drejtohet Zotit për të 
kërkuar nga Ai, dhuratën e urtisë. E Zoti, nuk ja mohoi ndihmën 
e Tij. Që nga faqet e para të librit, Siracidi, shpalosë këshillat e 
tija mbi shumë situatat të jetës. Varfëria është një nga këto.  
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Ai këmbëngul që në vështirësi, duhet të kihet besim në Zotin: 
“mos u habit në kohën e vështirësisë. Duroji provat që vijnë prej 
Hyjit, qëndro i lidhur me Hyjin e mos u ligështo, që të bëhesh i 
urtë në jetën tënde. Prano gjithçka që të ndodhë, pranoje e duroje 
në dhimbje, ki duresë në përvujtërimin tënd, sepse në zjarr 
sprovohet ari e argjendi, po ashtu edhe të zgjedhurit në furrën e 
përvujtërimit. Besoji Hyjit dhe Ai do të gjendet në ndihmë, 
shpreso në Të dhe Ai do të drejtojë jetën tënde, ruaje frikën e tij 
dhe në të plaku. Ju që e druani Zotin, shpresoni në mëshirën e 
Tij, dhe mos u largoni prej Tij që të mos rrëzoheni” (2,2-7).  
 
2. Fletë pas flete, zbulojmë një përmbledhje të mrekullueshme të 
mënyrës se si duhet të sillemi nën dritën e marrëdhënies me 
Zotin, krijuesi dhe dashuruesi i krijimit, i drejtë dhe bujarë ndaj 
fëmijëve të vet. Pikëreferimi i vazhdueshëm ndaj Zotit, nuk na 
heqë shikimin edhe ndaj njeriut konkret, përkundrazi, te dyja 
janë shumë të lidhura bashkë.  
 
Këtë gjë e tregon më së miri edhe pjesa biblike nga ku është marrë 
edhe titulli i këtij mesazhi (krh 7, 29-36). Lutja ndaj Zotit dhe 
solidariteti ndaj të varfërve e të sëmurëve janë të pandara. Për të 
kremtuar një kult që i pëlqen Zotit, është e rëndësishme të dihet 
që çdo person, edhe ai me i nënçmuari, mbanë në vetvete vulën 
e imazhit dhe të përngjasimit të Zotit. Nga ky kujdes i veçantë 
rrjedh edhe bekimi hyjnorë, i cili thirret nga bujaria që tregohet 
ndaj të varfrit.  
 
Nga ana tjetër, koha që kushtojmë në lutje, nuk mund të jetë 
assesi, një ikje nga shërbimi që duhet të kemi ndaj të afërmit në 
vështirësi. Është e vërtetë e kundërta: që bekimi i Zotit zbret mbi 
ne dhe lutja arrin qëllimin e saj, kur është e shoqëruar me 
shërbimin ndaj të varfërve.   
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3. Sa aktual është mësimi i vjetër edhe për ne sot! Në fakt, Fjala 
e Zotit, tejkalon hapësirën, kohën, besimet e kulturat. Bujaria që 
e mbanë të dobëtin, që ngushëllon të pikëlluarin, përkëdhel të 
vuajturin, ia kthen dinjitetin atij që s’ka, është kushti i një jete 
krejt njerëzore. Zgjedhja për t’iu përkushtuar të varfërve, 
nevojave të tyre të shumta, nuk mund të kushtëzohet nga koha 
në dispozicion ose nga interesat private, e as nga projektet 
baritore apo sociale jashtë realitetit. Nuk mund të mbytet forca e 
hirit të Zotit me tendencat narciziste për të vendosur veten në 
vendin e parë.  
 
Ta mbash shikimin e ngulitur tek i varfëri, është e vështirë,  por 
ama, është e nevojshme për t’i dhënë jetës sonë personale ose 
shoqërore drejtimin e duhur. Nuk bëhet fjalë për të thënë shumë 
fjalë, por për t’u angazhuar konkretisht në jetën tonë, të shtyrë 
nga dashuria hyjnore. Çdo vit, me Ditën Botërore të të Varfërve, 
kthehem tek ky realitet themelor i jetës së Kishës, sepse të varfrit 
janë dhe do të jenë gjithmonë me ju (krh Gjn 12,8), për të na 
ndihmuar që ta shohim praninë e Krishtit në ekzistencën e 
përditshme.  
 
 
4. Gjithmonë, takimi me një person në kushte të varfërisë, na 
provokon dhe na pyet. Si mund të kontribuojmë për ta eliminuar 
ose së paku për ta lehtësuar varfërinë ose vuajtjen e tij?  
 
Si mund ta ndihmojmë në varfërinë e tij shpirtërore? Bashkësia e 
krishterë është e thirrur që të përfshihet në këtë bashkëndarje, në 
vetëdijen se nuk është e lejueshme që t’u lihet të tjerëve. E për të 
qenë mbështetje për të varfrit, është e nevojshme të jetohet 
personalisht varfëria ungjillore. Nuk mund të ndihemi “në 
rregull” kur një pjesëtarë i familjes njerëzore është i lidhur në 
pjesët e pasme dhe mbetet në hije.  
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Britma e heshtur e shumë të varfërve, duhet ta gjejë popullin e 
Zotit në vijë të parë, gjithmonë e kudo, për t’u dhënë atyre zë, 
për t’i mbrojtur dhe për t’u solidarizuar me ata që gjenden 
përballë shumë hipokrizive e premtimeve të pambajtura, e për t’i 
ftuar që të marrin pjesë në jetën e bashkësisë. 
 
Është e vërtetë se Kisha nuk ka zgjidhje të përgjithshme për të 
dhënë, por ofron, me ndihmën e hirit të Krishtit, dëshminë e saj 
dhe veprat e bashkëndarjes. Ajo, ndër të tjera ndien nevojën për 
të paraqitur problemet e atyre që nuk kanë as të domosdoshmen 
për të jetuar. Për popullin e Krishterë, është një vlerë e madhe që 
t’ju kujtojë të gjithëve, angazhimin e jetës, që shprehet në faktin 
për të mos lënë pas dore askënd nga ata që njerëzia e tyre është 
e dhunuar në nevojat themelore.  
 
 
5. T’ia shtrish dorën, i zbulon,mbi të gjitha atij që e bën, se brenda 
nesh ekziston aftësia e veprave që mund t’i bëjmë dhe që i japin 
kuptim jetës. Sa duar të shtrira shihen çdo ditë! Për fat të keq, 
ndodhë që nxitimi ynë t’i çojë ata drejt një mospërfilljeje, deri në 
atë pikë që mos të njihet më edhe ajo e mirë që ju bëhet në heshtje 
me shumë bujari.  
Kështu që, vetëm kur ndodhin fakte që tronditin rrjedhën e jetës 
sonë, që sytë tanë bëhen të aftë të shohin mirësinë e shenjtërve 
“të derës ngjitur”, “të atyre që jetojnë pranë nesh dhe janë 
pasqyra e pranisë së Zotit” (Nxitja apostolike Gëzoni e Galdoni, 
7), por që për të cilët askush nuk flet. Lajmet e këqija mbushin 
faqet e gazetave, sitet e internetit dhe ekranet e televizorëve, aq 
shumë sa që të bëjnë të mendosh sikur e keqja po mbizotëron. 
Nuk është kështu. Sigurisht që nuk mungojnë dinakëritë, dhuna, 
përdhunimet e korrupsioni, por jeta është e endur me vepra të 
respektit e të bujarisë, të cilat jo vetëm që e shpërblejnë të keqen, 
por na shtyjnë që të shkojmë përtej dhe të jemi plot me shpresë.  
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6. T’ia shtrish dorën: është një shenjë që na kujton menjëherë 
afërsinë, solidaritetin, dashurinë. Në këto muaj ku e tërë bota 
është prekur nga një virus i cili ka shkaktuar dhimbje dhe vdekje, 
pikëllim e shqetësim, sa duar të shtrira kemi parë! Dora e shtrirë 
e mjekut që përkujdeset për pacientin duke u përpjekur të bëjë 
më të mirën. Dora e shtrirë e infermierit, që edhe pse jashtë orarit 
të punës, është e gatshme për të mjekuar të sëmurët. Dora e 
shtrirë e punëtorit që përkujdeset në punë të ndryshme për të 
siguruar jetën e sa e sa njerëzve. Dora e shtrirë e meshtarit që 
bekon me gjithë zemër. Dora e shtrirë e vullnetarit që u shërben 
atyre që jetojnë nëpër rrugë, të cilët edhe pse kanë një shtëpi, por 
nuk kanë për të ngrënë. Dora e shtrirë e burrave e grave që 
ofrojnë shërbimin e tyre thelbësorë e të sigurt. E shumë e shumë 
duar të shtrira që nuk po e vazhdojmë radhën, sepse mund të 
bëjmë një litani të veprave të mira.  
Të gjitha këto duar e kanë mposhtur frikën dhe rrezikun duke 
dhënë kështu mbështetje dhe ngushëllim. 
 
7. Kjo pandemi na ka ardhur e papritur dhe na ka zënë në befasi, 
duke na ç’orientuar dhe duke na gjetur të pafuqishëm. Dora e 
shtrirë ndaj të varfrit, ama, nuk ishte e papritur. Ajo, nga ana 
tjetër, ofron dëshminë se si përgatitet për ta njohur të varfrin dhe 
kohën e vështirësisë. Nuk mund të shpiken veglat e mëshirës. 
Është i nevojshëm një ushtrim i përditshëm, i cili niset nga 
vetëdija se jemi ne të parët që kemi nevojë për një dorë që shtrihet 
drejt nesh.  
Ky moment që po jetojmë, ka vënë në krizë shumë siguri. 
Ndihemi më të varfër dhe më të dobët, sepse duhet të sprovojmë 
kufizime e ngushtime të lirisë. Humbja e vendit të punës, të 
njerëzve të dashur, si dhe mungesa e marrëdhënieve 
ndërpersonale, na kanë shpërthyer një horizont që më përpara 
nuk ishim mësuar ta shikonim. Edhe vetë pasuritë tona materiale 
e shpirtërore janë vënë në krizë dhe kemi zbuluar që kemi frikë.  
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Të mbyllur në heshtjet e shtëpive tona, kemi zbuluar se sa e 
rëndësishme është thjeshtësia dhe se si duhet t’i përqendrojmë 
sytë tanë mbi thelbësoren. Është pjekur, kështu, mes nesh nevoja 
për vëllazëri, e aftë për një ndihmë reciproke dhe për një vlerësim 
të ndërsjellët. Kjo është një kohë e volitshme “për ta ndier sërish 
nevojën për njëri-tjetrin, që kemi një përgjegjësi për të tjerët dhe 
ndaj botës (...). për shumë kohë të gjatë kemi rënë në degradim 
moral, duke u tallur me etikën, me mirësinë, me fenë e me 
ndershmërinë (...). Ky shkatërrim i tillë i çdo themeli të jetës 
shoqërore, na çon deri në atë pikë që të sulemi kundër njëri-
tjetrit, për të mbrojtur interesat vetjake.  
 
Kjo bën të mundur lindjen e formave të reja të dhunës, duke 
ndaluar kështu zhvillimin e një kulture të vërtetë dhe të një 
kujdesi ndaj ambientit”( Letra enc. Ti qofsh lëvduar, 229). Pra, 
krizat e mëdha ekonomike, financiare e politike nuk do të 
shuhen, derisa të mos e lëmë në pluhur përgjegjësinë që secili 
duhet të ndiej ndaj të afërmit dhe ndaj çdo personi. 
 
 
8. “Shtrija dorën tënde të varfrit” , pra, është një ftesë ndaj 
përgjegjësisë si një angazhim i çdokujt që ndihet pjesëmarrës i të 
njëjtit fat. Është një nxitje për të mbajtur barrën e më të 
dobëtëve, siç na e kujton Shën Pali: “ përmes dashurisë, jini 
shërbëtor të njëri-tjetrit. I gjithë ligji, në fakt e gjen plotësinë e 
vet në këtë urdhër: duaje të afërmin tënd si vetveten. (...) mbartni 
barrën e njëri tjetrit” (Gal 5,13-14; 6,2). Apostulli na mëson se 
liria që na është dhuruar me anë të vdekjes dhe ringjalljes së Jezu 
Krishtit, është për secilin prej nesh një përgjegjësi që duhet të 
bëjë shërbëtor të tjerëve, e mbi të gjitha të të varfërve. Nuk bëhet 
fjalë për një nxitje fakultative, por për një kusht autentik të fesë 
që shpallim.  
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Libri i Siracidit na vjen në ndihmë duke na sugjeruar vepra 
konkrete për t’u ardhur në ndihmë të dobëtëve, si dhe përdorë 
edhe disa imazhe tërheqëse. Në fillim merr në konsideratë 
dobësinë e atyre që janë të trishtuar: “Mos i përbuz ata që qajnë” 
(7,34). Rreziku i pandemisë na ka detyruar për një izolim të 
sforcuar, duke na ndaluar që t’u qëndrojmë pranë dhe për t’i 
ngushëlluar miqtë tanë që kanë humbur të dashurit e tyre. Përsëri 
këmbëngul autori i shenjtë: “mos ngurro ta vizitosh të sëmurin” 
(7,35).   
 
Kemi ndier se çfarë do të thotë të mos i qëndrosh pranë atij që 
vuan, por në të njëjtën kohë kemi kuptuar se sa e dobët është 
ekzistenca jonë. Prandaj, Fjala e Zotit nuk na lë rehat, vazhdon 
të na nxisë drejt së mirës.  
 
 
9.“Shtrija dorën tënde të varfrit”,bën që të shpërthejnë ata të cilët 
i mbajnë duart e veta në xhepa dhe nuk mallëngjehen nga 
varfëria, ku shpesh herë janë edhe shkaktarë të saj. Mospërfillja 
dhe tallja janë ushqimi i tyre i përditshëm. Çfarë ndryshimi me 
duart bujare që kemi përshkruar më lart. Kadhe duar të shtrira 
mbi tastierën e një kompjuteri të cilat lëvizin shuma parash nga 
njëra anë në tjetrën, duke bërë që pasuria të mbetet në duart e 
oligarkëve,ndërsa mjerimi, tek masa më e gjerë e popujve ose 
duke falimentuar kombe të tëra. Ka duar të shtrira që 
grumbullojnë para me anë të shitjes së armëve e të fëmijëve. Këto 
para përdoren për të mbledhur vdekje e varfëri. Ka duar të shtrira 
që në errësirë shkëmbehen duke kaluar doza vdekjeje, vetëm me 
vetëm për të jetuar në luks dhe në zdërhallje qejfesh. Ka duar të 
shtrira poshtë bankave që shkëmbejnë favore të paligjshme për të 
arritur fitime të pandershme dhe të shpejta. E ka edhe duar të 
shtrira të cilat me falsitetin hipokrit miratojnë ligje që as vetë ata 
nuk i mbajnë. 
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Në këtë panoramë, “të përjashtuarit” vazhdojnë të presin. Është 
krijuar kështu një globalizim mospërfilljeje, vetëm e vetëm për të 
mbajtur një stil jete që i përjashton të tjerët, ose për t’i fryrë me 
këtë ideal egoist.  
 
Gati pa e vënë re, bëhemi të paaftë për ta ndier britmën e 
dhimbjes së të tjerëve; nuk qajmë më nga drama e tjerëve dhe as 
nuk kujdesemi më për to, sikur të mos ishte një përgjegjësi e jona 
që na takon neve”( Nxitja Ap. Gëzimi i Ungjillit, 54). Nuk mund 
të jemi të qetë derisa këto duar që mbjellin vdekje, të ndërrohen 
në vegla të drejtësisë e të paqes për mbarë botën.  
 
 
10. “Edhe në fund të veprave tuaja, kujto për ditët e fundit të 
tua” (Sir 7,36). Është shprehja me të cilën Siracidi e mbyll këtë 
diskutim të tijin. Teksti ka dy interpretime. E para: na kujton se 
duhet gjithmonë të kemi parasysh fundin e jetës sonë. Të 
kujtojmë fatin e fundit tonin të përbashkët, mund të jetë një 
ndihmë për të drejtuar jetën tonë nga mësimet dhe nga kujdesi 
për të varfrin që nuk i ka pasur mundësitë sikurse ne. E dyta: ka 
të bëjë me qëllimin me të cilin secili prej nesh drejtohet. Është 
qëllimi i jetës sonë që kërkon një plan për t’u realizuar dhe një 
ecje për t’u bërë pa u lodhur. E pra, qëllimi i çdo veprimi tonë, 
nuk është tjetër veçse dashuria. Është ky qëllimi drejt të cilit 
duhet të ecim dhe që asgjë nuk duhet të na shkëpusë nga ai. Kjo 
dashuri është bashkëndarje, përkushtim e shërbim, por që fillon 
nga fakti që ne të parët ndihemi të dashur e të shtyrë nga 
dashuria. Ky qëllim, duket që në momentin në të cilin fëmija 
shikon sytë e nënës së vet dhe ndihet i dashur përpara nga ajo 
dhe i lindur nga dashuria. Edhe një buzëqeshje që i japim të 
varfrit,është gjithmonë një burim dashurie që  na jep mundësinë 
të jetojmë me gëzim.  
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Dora e shtrirë kështu, atëherë, 
le të pasurohet nga buzëqeshja 
e atij që nuk bën të rëndojë 
prania e tij dhe as ndihma që 
dhuron, por gëzohet vetëm 
prej faktit se po jeton sipas 
mënyrës së dishepullit të 
Krishtit.  
Në këtë ecje të takimeve tona 
të përditshme, na shoqëroftë 
Nëna e Tenzot, që më shumë 
se gjithçka është edhe Nëna e 
të Varfërve. Virgjëra Mari i 
njeh nga afër vështirësitë dhe 
vuajtjet e atyre që janë të 
mënjanuar, sepse vetë ajo ka 
sjellë në dritë Birin e Zotit në 
një shpellë. Nga kërcënimi i 
Herodit, me Jozefin, fatin e saj 
dhe me Jezusin foshnje, ka 
ikur në një vend tjetër. Kjo 
është gjendja e mërgimit që ka 
shënuar për disa vite edhe 
familjen e Shenjtë. Bëftë Zoti, 
që lutja e Nënës së të varfërve, 
t’i bashkojë këta bij të zgjedhur, në emër të Krishtit. Dashtë Zoti, 
që lutja e saj t’i shndërrojë duart e shtrira, në një përqafim 
bashkëndarjeje  dhe vëllazërie të re.  
 
Romë, Shën Gjoni në Lateran, 13 qershor 2020, Përkujtimi liturgjik 
i Shën Antonit të Padovës. 
 

 Papa Françesku 
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UDHËZUES PËR MUAJIN  
E BAMIRËSISË 

 
 
E DIELE, 15 NËNTOR 
Dita e IV Botërore e të varfërve 
 

Është mirë që në këtë të diel kushtuar të varfërve, krahas 
leximeve të ditës së diele, të mbahet parasysh edhe Mesazhi i 
Papës për këtë ditë. Mund të lexohet një paragraf për t’i dhënë 
një ton të veçantë kësaj dite.  

Me këtë ditë, mund të nxiten besimtarët që gjatë këtij 
muaji kushtuar bamirësisë, shprehin me vepra konkrete 
dashurinë për të varfrin. Po ashtu, mund të rimerret Mesazhi i 
Papës me grupet e ndryshme të katekizmit në famulli: me të rinj, 
krezmimi ose edhe me të rriturit apo Legjioni i  Marisë.  
 
Lutja 
Britma e fortë 
e të varfrit 
e ngarkuar me shpresë, 
ngjitet çdo ditë nga toka, 
sikurse retë e dimrit, 
 të mbushura me shi, 
e gjene në Ty mbrojtjen, 
portin e sigurt  
të lundrimeve të jetës. 
Na bëj edhe neve o Zot 
vegla konkrete të mirësisë 
që mbledhin dhimbjen, 
që di të shndërrojë lotët 
në një blerim jete për botën. Amen. 
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E DIELE, 22 NENTOR (Krishti Mbret) 
Dita e Shpalljes  

 
Edhe këtë të diel është mirë që duke u nisur nga mesazhi 

i leximeve liturgjike të së Kremtes së Krishtit Mbret, të vihet në 
dukje se “Mbretërimi” e Krishtit nuk qëndron në madhështinë e 
fronit por në përkuljen e tij, pra në shërbimin konkretes  që bëhet 
dashuri falëse deri në pikën që vdes në kryq për ne!  

Kjo është shpallja e madhe! Kerygma. Prandaj, duhet ta 
shpallim Ungjillin siç na e thotë edhe Shën Françesku- pikësëpari 
me vepra, nëse është e nevojshme edhe me fjalë.  
 
 
 
 
 
E DIELE, 29 NENTOR (I e Ardhjes) 
Dita e Lutjes  

 
E diela e parë e Ardhjes: e si mund të pritet më mirë se 

me lutje ardhja e  dytë e Krishtit? Prandaj, në këtë të diele, duke 
medituar ardhjen si përgatitje të lindjes së Krishtit në një shpellë, 
jemi të ftuar që të mendojmë për ata që sikurse Krishti vuajnë 
edhe sot për mungesën e një shtëpie apo të një jete minimale 
njerëzore.  

Përballë kësaj gjendje të varfërisë, shpesh herë jemi të 
pafuqishëm, por na është dhënë një hir i veçantë që na bën më 
të fuqishmit e kësaj bote; siç është Lutje. Në këtë të diele mund 
të parashikohen momente lutjeje, si Rruzarja e shenjët, adhurimi 
apo momente të tjera që na zhysin në lutjen ndërmjetësuese të 
Jezusit për të varfrit.  
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E DIELE, 06 DHJETOR (Shën Kolli- miku i të varfërve) 
Dita e bashkëpunimit 

 
Duke u nisur nga liturgjia e kësaj të diele por edhe nga 

shembulli i Shën Kollit, duhet të përpiqemi që të jemi të 
bashkuar në një qëllim të vetëm, edhe pse jemi të ndryshëm, pra 
si gjymtyrët e një trupi, duhet që të funksionojmë për të vetmin 
trup- që është Trupi i Krishtit.  

Sa bukur është kur të gjithë arrijmë ta kuptojmë artin e 
bashkëpunimit, ku secili bën pjesën e vet dhe secili është i 
domosdoshëm për Mbretërinë e Zotit. Në këtë të diele jemi të 
thirrur që të sensibilizojmë të gjithë besimtarët sepse të dielën e 
ardhshme duhet të tregohemi bujarë dhe të gatshëm për të 
dhuruar me gëzim për të varfrit.  

 
 
 
 

E DIELE, 13 DHJETOR (Lëmosha për Caritasin) 
Dita e Caritasit Dioqezan 
 

Në këtë ditë jemi të ftuar që ta vëmë në praktikë të gjithë 
atë që jemi përgatitur gjatë kësaj jave: kështu, jemi të thirrur që 
me një vepër konkrete, ta shprehim dashurinë tonë për të varfrit.  

Në këtë të diele, çdo famullitarë është mirë që t’i nxisë 
besimtarët e vet qoftë me fjalë qoftë edhe me vepra që ta kuptojnë 
mirë rëndësinë e dhurimin si shprehje e një zemre të gëzuar që 
shpreh më së miri dashurinë dhe kujdesin për të varfrin.  

Kështu nga ana, praktike në fund të meshës, në hyrje të 
Kishës është mirë që disa të rinj të sensibilizojnë besimtarët me 
një arkë bashkësie, që ata që do të mblidhet do të shkojë për të 
varfrit. Kështu në fund, famullitari mbledhë ofertat dhe i dorëzon 
tek zyrat e Caritasit, si gjithmonë. 
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Lutja 
Mari, 
që ndaj fjalëve të engjëllit ke qenë e gatshme 
ndaj jetës, 
mos i përbuzë dëshirat e atyre 
të cilët pritjes sate i bashkojnë edhe shpresat e tyre 
që t’u plotësohen  
dhe t’u jepen dritë  
bashkë me Birin Tënd. 
Nëna e pritjes, 
ruaje me dashuri  
këtë lutje tonën 
dhe mbaje të qëndrueshme 
deri në kohën e përmbushjes. Amen. 
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Qëllime të veçantë  
për t’u shtuar në lutjet e 
besimtarëve në të dielat. 

 
 
 
E DIELE, 15 NËNTOR 
Në këtë të diel po fillojmë muajin dioqezan të bamirësisë. Na bëj 
të butë o Zot, ndaj ftesës sate për të dashur sikurse ti na do, e të 
ndjeshëm ndaj atyre që janë më keq se ne.  
Të lutemi! 
 
 
E DIELE, 22 NENTOR 
Duke parë mbretërinë tënde hyjnore e cila shkëlqen në kryq, 
duam të kundrojmë në plagët e tua të lavdishme edhe plagët e 
vëllezërve tanë në vuajtje. Na ndihmo, o Zot, në këtë muaj 
dioqezan kushtuar bamirësisë, që të kuptojmë se plagët tona dhe 
të vëllezërve tanë janë një plasë nëpërmjet të cilës arrijmë të 
shohim dritën e ringjalljes Sate. Të lutemi! 
 
 
E DIELE, 29 NENTOR 
Në pritje të ardhjes sate, o Zot, dëshirojmë që të angazhohemi 
për të qëndruar të zgjuar. Bëj që ta jetojmë këtë muaj dioqezan 
të Bamirësisë, si një rast të çmueshëm, ku vëllezërit e motrat tona 
në nevojë të shohin praninë tënde, e ku Ti vetë ke thënë: “Çkado 
bëtë për njërin ndër këta vëllezër të mi më të vegjël, e bëtë për mua”. 
Të lutemi!   
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E DIELE, 06 DHJETOR 
Në përkujtimin e Shën Kollit, mikut të të varfërve, po të lutemi, 
o Zot, që të na japësh po të njëjtin shpirt të mëshirës e të mirësisë 
që e karakterizonte shenjtin e Mirës. Në këtë muaj dioqezan të 
Bamirësisë, zgjo në ne persona vullnetmirë, të gatshëm për të 
bashkëpunuar në shërbim të bamirësisë. Të lutemi! 
 
 
E DIELE, 13 DHJETOR 
Të falënderojmë, o Zot, që ke bërë që ta jetojmë këtë muaj 
dioqezan të Bamirësisë, faleminderit që na e përsërit ftesën 
tënde, që të ndjekim si dishepuj të vërtetë, në shembullin tënd. 
Bëj që edhe ne të jemi shenjë e dashurisë së Atit për mbarë botën. 
Të lutemi! 
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QËLLIMI DHE NISMAT KONKRETE 

 
Caritas Dioqezan Shkodër-Pult është Organizmi 

Baritor i themeluar nga Arqipeshkvi me qëllim që të nxisë, në 
bashkëpunim me organizmat e tjerë, dëshminë e bamirësisë në 
komunitet në përputhje me nevojat njerëzore për paqe e drejtësi 
shoqërore, duke i kushtuar vëmendje të veçantë këtyre të 
fundit,  më shumë me funksion baritoro-edukues. Është 
instrumenti zyrtar për të promovuar koordinimin e iniciativave 
bamirëse dhe asistenciale në dioqezë. Është ent juridik kishtar 
njohur ligjërisht nga shteti me vendim gjykate nr. 2289. 

Misioni i Caritasit është të promovojë dashurinë e 
krishterë, nëpërmjet veprave konkrete të bamirësisë në 
bashkëpunim me aktorët e tjerë që veprojnë në dioqezë. Prandaj 
gjatë këtij viti, do të përpiqemi që me anë të krijimit të rrjetit të 
vullnetarëve, veprimtaria e Caritasin Dioqezan të arrijë në çdo 
famulli, duke bërë kështu krijimin e Caritaseve famullitare.  
  Është e rëndësishme të mësohemi që ta shikojmë 
Caritasin jo si nja “magazinë e shpërndarjeve ushqimore”, por 
më tepër si një promovues dhe koordinues të veprave të 
bamirësisë duke nxitur kështu bashkimin e forcave dhe 
vullneteve për të pasur një qëllim të shenjtë e ungjillorë: atë të të 
ndihmuarit të më të varfërve. Kështu, mund të themi se veprat e 
bamirësisë, bëhen mishërimi konkret i vlerave Ungjillore. 
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