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“Uria është caku më mizor e 
më konkret i varfërisë. Nuk është 
e mundur më të pranohen skamja 
e shpërdorimi, kur drama e urisë 
merr përmasa gjithnjë më të më-
dha”. 

“Kisha – 
 – nuk pretendon të 

ndërhyjë në rrugëzgjidhjet politike; 
ajo, plot respekt për njohuritë dhe 
rezultatet e shkencave, si dhe për 
rrugët e përcaktuara nga arsyeja, 
kur ndriçohen nga vlerat e vërteta 
njerëzore, bashkon forcat me të 
gjithë njerëzit, që përpiqen për 
zhdukjen e urisë”. 

“Ta njohësh vlerën e mbinatyr-
shme të çdo burri e të çdo gruaje – 
vërejti Benedikti XVI - mbetet hapi 
i parë për të favorizuar kthesën e 
zemrës, që mund të mbështesë im-
penjimin për çrrënjosjen e mjerim-
it, të urisë e të varfërisë, në të gjitha 
format e saj”. 

“Në rrethana të tilla – reflektoi 
Ati i Shenjtë – është e nevojshme 
të kundërshtohet edhe përdorimi i 
disa formave të subvencionit, që e 
trondisin rëndë sektorin bujqësor; 
këmbëngulja e gabuar për për-
dorimin e modeleve ushqimore, që 
vënë në plan të parë konsumin, pa 
llogaritur perspektivat me rreze më 
të gjërë e, posaçërisht, egoizmi, që i 
hap spekullimit rrugët për të hyrë 
deri në tregjet e drithërave; prej 
këndej, ushqimi konsiderohet si 
masë e të gjitha mallrave të tjera”.

“Brenda këtij konteksti – pohoi 
Papa – përfshihet edhe e drejta e se-
cilit vend për të përcaktuar modelin 
e vet ekonomik, duke parashikuar 
mënyrat, të cilat garantojnë lirinë 
e rrugëve që duhen zgjedhur e të 
qëllimeve që duhen arritur. Në një 
perspektivë të tillë, bashkëpunimi 
duhet të bëhet mjet i frytshëm, i 
çliruar nga pengesat e interesat, që 
mund të thithin një pjesë të mirë 
të burimeve të caktuara për zhvi-
llimin. Ka rëndësi të nënvizohet 
se rruga solidare për zhvillimin e 
vendeve të varfra, mund të bëhet 
rrugë që çon edhe në zgjidhjen e 
krizës globale, në vijim e sipër”.

“Nuk është kështu, e nuk duhet 
të jetë kështu! – tha Papa. - Për 
ta luftuar e për ta mundur urinë, 
është e rëndësishme t’i ripërcak-
tojmë konceptet e parimet, që janë 
zbatuar deri tani në marrëdhëniet 
ndërkombëtare”.

Është e vërtetë se soli-
dariteti i frymëzuar nga dashuria 
i kalon caqet e drejtësisë, por nuk 
është kurrë pa drejtësi, sepse: “Nuk 
mund t’i jap tjetrit gjënë time, në 
se në radhë të parë nuk i jap atë, që 
i takon sipas drejtësisë

“Nëse synohet vërtetë të zhduket 
uria – pohoi Papa - veprimtaria 
ndërkombëtare është e thirrur jo 
vetëm të favorizojë zhvillimin 
ekonomik të drejtpeshuar e të qën-
drueshëm, si dhe stabilitetin poli-
tik, por edhe të kërkojë parametra të 
reja – së pari etike, e pastaj juridike 
dhe ekonomike – që janë në gjendje 
të frymëzojnë veprimtari bash-
këpunimi për krijimin e lidhjeve 
të barabarta ndërmjet vendeve në 
shkallë të ndryshme zhvillimi”.

“Por normat, ligjshmëritë, 
planet e zhvillimit e investimet 
nuk mjaftojnë – pohoi - sepse 
duhet ndryshuar stili personal e 
komunitar i jetesës, mënyra e kon-
sumit dhe e plotësimit të nevojave 
të ndryshme. Mbi të gjitha, është 
e nevojshme të kujtojmë detyrën 
morale të dallimit të së mirës nga 
e keqja në veprimet njerëzore, për 
të zbuluar kështu, lidhjet që bash-
kojnë njeriun me Hyjin”.



PËRGATITI:
Don Marjan MARKU



1. Iniciativa të ndryshme 
apostolike të orientuara 
drejt thelbësores

(këto dy drejtime kryqëzoheshin 
në Eukaristi)

2. Sakramenti i rrëfimit 
(pajtimit) 

,

3. Eukaristia: kushtimi i me-
shës, kungimi dhe adhurimi

4. Predikimi dhe Kateheza 

 

Viti meshtarak



-
,

IDENTITETI  
I MESHTARIT 

5. Shërbesa specifike e 
meshtarit 

.

6. Konfigurimi i tij intim me 
Krishtin dhe solidariteti i tij 
me mëkatarët 

 
e

7. Përfundimi: për të  
Enjten e madhe

Gjon Pali i II

(Shkëputur nga Letra e Shenjtit 
Atë Papë Gjon Palit II  drejtuar 

meshtarëve) 



SHKRUAN:
m. Vera PALUCA 

HKRUAN:
m. Vera PAPP LUCA

800-vjetori i lindjes së Shën Françeskut



     

O Zot, më bëj vegël të paqes sate, 
Ku është urrejtja të vijë dashurinë, 
Ku është fyerja ta vë faljen, 
Ku është përçarja, ta vë mirëkup-
timin, 
Ku është mashtrimi, ta them të 
vërtetën, 
Ku është dyshimi ta vë besimin, 
Ku është dëshpërimi, të vë 
shpresën. 
Ku është terri, të sjell dritën, 
Ku është pikëllimi të sjell gëzimin. 



Don Lush Gjergji: Ti e ke 
njohur Nënën Tereze si të 
afërmen tënde, si hallën 
tënde. Përshtypjet tua, 
sepse ti je e vtemja  anëtare 
e gjallë e familjes së ngush-
të të saj? Takimi yt i parë 
me të, atë çka të tregonte 
babai yt i madh, Lazri, për 
familjen Bojaxhiu, për këtë 
dramë që kishin përjetuar, 
por që Zoti e ka shpërblyer 
pa masë? 

Pas vdekjes së babait Lazër 
në janar të vitit 1981, pastaj 
të Nënës Tereze më 5 shator 
1997, çfarë kuptimi kishin 
për ty këto dy vdekje, ose 
më mirë të themi këto dy 
“kalime në amshim?”.  Si i 
ke përjetuar ti?



Si është përTy t’i lutesh 
hallës tënde, të Lumes 
Nënës Tereze:

Çka të ka mbetur Ty si për-
vojë, si mbresë dhe kujtim 
nga e madhja Nëna Tereze, 
Nëna e botës së vuajtjes, 
e të varfërve ndër më të 
varfër, ajo që e njihte dhe e 
dashuronte Jezu Krishtin në 
çdo njeri? Çka ka mbetur si 
testament i përvojës tënde 
me te?

(Për herë të parë kam dëgjuar 
për këtë ngjarje dhe kombinim 
“djallëzor” dhe nuk di sa mund të 
jetë e vërtetë. E di se Nëna Ter-
eze, si dhe shumë autoritete të asaj 
përiudhe, si Sekretari i OKB-së 
U TANTI, kryetari i Francës De 
GOLLI, i SHBA-ve Xhon Ke-
needy, e shumë të tjerë kishin ndë-
rhyrë pranë Qeverisë së Shqipërisë 
për t’ia lejuar Nënës Tereze hyr-
jen në Shqipëri, por pa sukses, vr. 
Ime).

Nëna Tereze e kishte 
sigurinë e fesë, kishte një 
qetësi, si të fliste me telefon 
me Atin qiellor. Përpos 
shenjtërisë së saj, mirësisë, 
gatishmërisë për flijim dhe 
dhurim, ajo kishte aftësi të 
mëdha organizative.... 

Për herë të parë flet para 
një publiku që të njeh fare 
mirë si emër, si mbesa e 
Nënës Tereze, por tash para 
kamerës, si të thashë për 
një film dokumentar mbi 
Nënën Tereze. Diçka çka 

dëshiron t’u thuash njerëzve 
tanë si mbesa e Nënës 
Tereze?

A do të thuash diçka tjetër?

Të falënderoj përzemërsisht 
për këtë bisedë, intervistë. 
Nëprmjet teje më duket se i 
kemi takuar rishtas Nënën 
Tereze, Imzot Nikë Prelën, 
bacën Lazër si dhe mbarë 
familjen e madhe dhe të 
bekuar Bojaxhiu. Edhe një 
pyetje: Si i ke përjetuar fil-
mat dokumentarë, artistikë, 
botimet, fiction mbi Nënën 
Tereze?



SHKRUAN:
Prof. Ismet Elezi  

Kanunit të Lekë Dukagjinit
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SHKRUAN:
Vilson CULAJ 

(Vështrim për librin e Atë Zef Pllumit ,,Saga e Fëmijnisë“, botoi Kuvendi Françeskan, Shkodër 2009)

I freskët qëndron mendimi se Atë Zef Pllumi është i mbrami shkrimtar 

gegë, por edhe më i freskët dhe më i saktë dhe m i fortë qëndron  fakti se 

ai është shkrimtari i vetëm gegë i cili më së miri diti që gjurmët e tij të 

dhembjes ti vendos në letër.



SHKRUAN:
Don Lush GJERGJI

paralajmëruar”

Lindja e një djali-fëmije 

almah 

– betulah

Emri i djalit që do të lindë 
është Emanuel

“Do të ushqehet me mazë e me 
mjaltë derisa të mësojë të flakë të 
keqen e të zgjedhë të mirën” /Is 7, 
15/. 

Ardhmëria e fëmijës – djalit 

“Shtëpia e Davidit

“ungjilltari

“Populli që ecte në errësirë, pa 
një dritë të madhe; për banorët 

që jetonin në krahinën e hijës së 
vdekjes, zbardhi për ta drita” /Is 
9, 1/.

“Shpirti i Zotit është mbi mua, 
sepse Zoti më shuguroi, 

më dërgoi t’ua sjellë të përvuaj-
turve lajme të gëzueshme,

 t’i shëroj ata që kanë zemrën e 
plasur,

t’u shpall skllevërve lirinë, të 
burgosurve çlirimin,

ta shpall vitin e hirit të Zotit…” 
/Is 61, 1-2; Lk 4, 18-19/.

“Sot shkoi në vend kjo pjesë e 
Shkrimit shenjt që e dëgjuat me 
veshë tuaj” /Lk 4, 21/.

“Ja, Virgjëra do të ngjizë e do të lindë një djalë e për emër do ta quajë Emanuel” / Is 9, 146/.

“Qe, Virgjëra do të mbesë shtatzënë e do të lindë një djalë, të cilit do t’ia ngjesin emrin Emanuel që do të thotë: hyji me ne!” /Mt 1, 22-23/.



SHKRUAN:
Mihály SZENTMÁRTONI
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P. Shtjefën Dodes SJ



SHKRUAN:
m. Hana Kqira

3. Kush janë të rinjtë dhe kur 
është koha për vendim?

4. Ndikimi i grupit apo 
shoqërisë në zgjedhjet e të 
rinjve

5. Elementet konstitutive 
apo vlerësimi i zgjedhjes 
autentike

6. Kriteret për vlerësimin e 
thirrjes

kriteret

Përfundim 



“i lyer”,

 “Krishti nuk qe lyer me vaj 
ose me diçka materiale, por Ai qe lyer 
prej Atit me Shpirtin Shenjt .

(emrat e tyre 
do të thonë “të lyer”)

(vaji i përzier 
më balsam aromatik) 

 “merre 
vulën e Shpirtit Shenjt që të është 
dhuruar”.

P

(tryeza) ( në 
nder të të vdekurve apo të ndonjë 
hyjnie)

“Ai nuk ka 
për të ngrënë”,

“të fitosh bukën me djersën 
e ballit”:

(Mt 4,4)

“jo vetëm prej buke jeton 
njeriu, por prej çdo fjale që del nga 
goja e Hyjit”(Ligjp 8,3)

(Sir 31,28). 

(shiko Gjn 2, 1-11)

(Sir 9,10).

(Gjn 15, 1-17). 

(nuk po 
them më të rëndësishmit nga se uji 
do të ishte më  i rëndësishëm se vera)

Ky është Korpi im...Ky është Gjaku 
im...” (Mt 26, 26-29). 

“Ndarja apo thyerja 
e bukës”,

“Eukaristia” 
(lutje falënderimi).

“Meshë”.

“Ite, missa est”

“shkoni, mesha u krye”
“Missa”

“ shkoni, takimi, 
apo asambleja është zgjidhur”. 

“mund të 
shkoni, Eukaristia është dërguar”. 

Buka e vera (ushqimi dhe pija) 

Vaji
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Jam mik i Kishës Katolike 
dhe dua ta ndihmoj 
ndërtimin e Katedrales 
“Nëna Terezë” në Prishtinë!

Gjithë juve miq dhe bamirës 
të dashur, ju mundësojmë ta 
jepni kontributin përmes  
xhirollogarive bankare.

Faleminderit!

Tash mund të jeni abonues të revistës kulturore të Kishës 
Katolike në Kosovë “Drita”. Për vetëm 12 euro në vit (ose 
1 euro për secilin numër), ne do t’ju dërgojmë me postë 
“Dritën” (vetëm brenda territorit të Kosovës).
Plotësoni formularin e mëposhtëm, dhe na e dërgo-
ni bashkë me vërtetimin e pagesës në adresën tonë:          
Rr. Gjon Pali II 1, 20000 Prizren.

Emri:

Mbiemri:

Adresa:

Qyteti:

Kodi postar:

Numri i telefonit:

E-mail:

Pagesa prej 12 eurosh mund të deponohet në Raiffeisen 
Bank Kosovo, në llogarinë 1502 0310 0086 0188. Ju lutemi, 
mos harroni ta futni fletëdeponimin në zarf bashkë me 
këtë formular. Ju faleminderit!

Për informata më të hollësishme, ju lutemi të na kontaktoni në 
numrin e telefonit: 029 241 933/14, me faks: 029 241 232 ose me 
email: revistadrita@hotmail.com ose revistadrita@yahoo.com.

ABONONI  “DRITËN”


