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5KISHA NË BOTË

Për tu përgatitur sa më mirë 
shpirtërisht për festën e 

Zojes Rruzare besimtarëve të 
famullisë sonë, dhe jo vetëm, ju 
dha mundësia që përmes tri dit-
shit të shenjtë të ja arrijnë më 
mirë këtij qëllimi.

Ditën e parë të tri ditshi të 
shenjtë, Meshën shenjte e ud-
hëhoqi don Pal Tunaj, të dytën 
famullitari i kësaj famulli don 
Rrok Gjonlleshaj dhe natën e 
festës e pati meshën don Lush 
Sopi famullitar në Novo Sellë. 

Gjithashtu ne tri ditshin e 
shenjt të Zojës Rruzare kon-
tribut te madh dhanë edhe 
shumë meshtar të tjerë, që ishin 
te gatshëm te rrëfenin gjatë 
gjithë kohë; edhe motrat e nder-
it së bashku me të rinjtë dhe të 
rejat e famullisë nuk kursyen as-
gjë për të qen në shërbim të be-
simtarëve në mënyrë që çdo gjë 
të shkoi mbarë dhe mirë. Në ketë 
tri ditësh morën  pjesë shumë 
besimtar, jo vetëm nga famu-
llia e Bishtazhinit por edhe nga 
famullit tjera të rrethit. Lirisht 
mundë të themi se ky tri ditësh 
ishte për të gjithë besimtarët 
pjesëmarrës si një rrugë e hapur 

që shpinte drejtë parajsës, drejtë 
takimit me Nënën tonë shumë të 
dashur Zojën e Bekuar.

Ditën e festës së Zojës 
meshën shenjte e udhëhoqi Im-
zot Lucian Avgustini ipeshkëv 
i Sapës, në bashkmeshim me të 

ishin edhe shumë meshtar dhe 
rregulltar. 

Mons. Lucjani në pretkun e 
rastit theksoi rrolin e Zojës së 
Bekuar në jetën e një të krishteri 
dhe në mënyrë krejt të veçantë 
shpjegoi rëndësinë dhe rrolin e 
madh që ka urata dhe rruzarja 
shenjte në jetën dhe në familjen 
e të krishterit.

Në fund të meshës, famullita-
ri don Rroku, falënderoi Zotin, 
udhëheqësin e Meshës Shenjte 
mons. Lucjan Avgustinin, mesh-
tarët, rregulltarët, rregulltaret dhe 
gjithë të pranishmit në Meshë 
duke uruar që ndërmjetësia dhe 
shembulli i Zojës Rruzare të na 
mbrojë dhe të na mbajë gjithmo-
në nën hijen e krahëve të sajë.

Menjëherë pas meshe për 
të gjithë të pranishmit ishin të 
hapura dyert dhe zemrat e gjithë 
besimtarëve të Bishtazhinit për 
të pritur dhe festuar së bashku 
me gjithë ata miq dhe dashamirë 
që kishin ardhur për të bashkë-
ndarë me ne festën, gëzimin dhe 
dashurinë e të qenurit vëllezër në 
Krishtin. 

 
Monika Nokaj

U kremtua festa e Zojës  Rruzare  
në famullinë e Bishtazhinit

Statistika e Kishës katolike    

në kremtimin e ditës së        
Misioneve

(+) d.m.th. më shumë se vitin e kaluar
(-) d.m.th më pak se vitin e kaluar

Popullata botërore – katolikët

Gjithsej ipeshkvinj në botë:

Meshtarë në tërë botën janë:

Motra te nderit në tërë botën janë:

“Liria fetare është një e drejtë 
themelore dhe më e rëndësishme 
sesa liria e fjalës”. Kështu nënvi-
zoi Imzot Antoni R. Fronteiro, 
përfaqësues i Këshillit Papnor 
për “Drejtësi dhe Paqe”, në fjal-
imin mbajtur në Varshavë gjatë 
mbledhjes të Zyrës për Insti-
tucionet Demokratike dhe të 
Drejtat e Njeriut (ODIHR) të 
OSBE-së, që është Organizata 
për Sigurinë dhe Bashkëpunimin 
Evropian.

Duke kujtuar se sfidat që 
lidhen me lirinë e mendimit, 
ndërgjegjen, fenë dhe besimin 
duhen trajtuar, prelati pohoi 
se “disa nga këto sfida shpesh 
manifestohen në akte të mos-
tolerancës, dhunës dhe diskrim-
inimeve por edhe në ndërhyrjen 

e shteteve tek kultet fetare”.
“Gjithashtu – vuri në dukje 

Imzot Fronteiro – kohët e fun-
dit kanë lindur edhe probleme 
të tjera që lidhen me një shoqëri 
gjithnjë e më relativiste, në të 
cilën ka orvatje për ta mposhtur 
lirinë fenë” ose për ta asgjësuar 
krejtësisht në emër të mbrojtjes 
të të drejtave të tjera. 

Me rëndësi të madhe, pra, për 
delegacionin e Selisë së Shen-
jtë të vinte në pah atë çka vetë 
OSBE-ja ka deklaruar për lirinë 
fetare: “Njeriu ka të drejtë të gë-
zojë liri fetare, një e drejtë që bu-
ron nga vetë dinjiteti dhe natyra 
e njeriut, një e drejtë që na kujton 
se të gjithë njerëzit, burra e gra, 
janë të pajisur me arsye dhe me 
vullnet të lirë dhe prandaj kanë 

përgjegjësi personale.” “Shtetet – 
vijoi prelati – janë të detyruara të 
respektojnë dhe t’ua garantojnë 
të gjithëve të drejtën e fesë dhe 
të besimit, janë të detyruara të 
pranojnë se liria fetare është 
provë që tregon se respektohen 
të gjitha të liritë e tjera.”

Imzot Fronteiro shtoi pastaj se 
duhet të ketë një dallim të vërtetë 
ndërmjet shtetit dhe fesë, por se 
kjo e fundit nuk duhet të ndahet 
nga jeta shoqërore dhe kulturore 
sepse përfaqëson “një kontribut 
të rëndësishëm dhe pozitiv për 
të gjitha ato shoqëri ku liria e 
fesë respektohet. Në përfundim 
delegati i Vatikanit i ftoi shtetet 
të promovojnë ndihmesën që lira 
e fesë mund t’i ofrojë edhe sho-
qërisë në përgjithësi.

Liria fetare më e rëndësishme  
sesa liria e fjalës

”Një dëshirë e thellë për 
unitet i shtyu Kishat të takohen 
në Kretë, për të zbuluar rrugët 
e mundshme që çojnë drejt 
bashkimit”. Me këto fjalë imzot 
Gregori Xhejms Feirbanks 
paraqiti gjendjen shpirtërore, me 
të cilën 120 anëtarët e kishave 
përkatëse marrin pjesë në 
sesionin plenar të Komisionit 
“Fe e Kushtetutë” të Këshillit 
Ekumenik të Kishave (Wcc), 

mbledhur pranë Akademisë 
ortodokse të Kolimparit, në 
Kretë. Tri janë temat kryesore 
rreth të cilave u diskutua: ç’do të 
thotë Kisha; burimet e autoritetit 
e të gjykimit moral. Komisioni 
po analizon qëndrimin që duhet 
të mbajnë Kishat mbi çështjet 
e ndërlikuara si prozelitizmi, 
homoseksualiteti dhe kërkimet 
në fushën e qelizave staminale. 
Pyetjes mbi shpresat e lëvizjes 

ekumenike, don Xhejms Puljisi, 
drejtor i ‘Qendrës për bashkim’ 
dhe anëtar i delegacionit 
katolik, iu përgjigj: “ Kishat 
anëtare të Komisionit Fe e 
Kushtetutë po punojnë për këtë 
qëllim që nga viti 1927, duke 
bërë hapa të dukshme përpara, 
gjë që e vërteton dokumenti i 
marrëveshjes mbi Pagëzimin, 
Eukaristinë dhe shërbimin 
meshtarak”.

Në Kretë u mbajt mbledhja plenare e Komisionit  
“Fe e Kushtetutë” e Këshillit Ekumenik të Kishave



 

Marrë nga Radio Vatikani
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»Jezusi, si shkoi 
prej andej, pa një njeri që quhej 
Mate, ndenjur në doganë. Jezusi i 
tha: Eja mbas meje! Ai u ngrit dhe 
shkoi pas tij« 

“Mjeku 
nuk u duhet të shëndoshëve, por 
të sëmurëve. Nuk erdha të grish të 
drejtët, por mëkatarët” 

“Të falënderoj o Hyj që 
nuk jam porsi njerëzit tjerë: cuba, 
të padrejtë, kurorëshkelës.... Agjëroj 
dy herë në javë, jap lëmosh, ndërsa 
tagrambledhësi zuri vend në fund, 
nuk i bëhej as sytë t’i ngrejë drejtë 
qiellit, por rrihte kraharorin e vet e 
thoshte: O Hyj, ki mëshirë për mua 
mëkatarin! Unë po ju them: ky u 
kthye në shtëpinë e vet i shfajësuar 
e ajo ai, sepse: kushdo krenohet 
do të përvujtërohet, ndërsa kush 
përvujtërohet, do të lartësohet” 

»Mateu u ngrit dhe shkoi pas tij«. 

“Nëse do të jesh i përsosur, shko, shit 
çka ke, falja skamnorëve e ke për të 
pasur visar në qiell, pastaj eja e më 
ndiq mua”

Në personin e Mateut Ungjilltarë ne takojmë një person paradoks: i cili duket se është larg prej shenjtërisë, por në anën tjetër ai mund 

të jetë shembull për njerëzit, i cili është i gatshëm për të pranuar mëshirën Hyjnore dhe mund ta lejon veprimin e tij në mënyrë të 

mrekullueshme në jetën e tij.



,

meshtari para së gjithash 
duhet të jetë njeri i lutjes

Qendra është kisha, e në kishë Ta-
bernakulli me rrëfyestoren; ku gje-
jnë jetën shpirtrat e vdekur dhe të 
sëmurit rifitojnë shenjtërinë

Ajo që na 
ndalon neve meshtarëve të jemi 
shenjtër është mun-
gesa e meditimit; po nuk hyre në 
vetvete; nuk di çka bën; na është i 
nevojashëm reflektimi, lutja, bash-
kimi me lutjen e vazhdueshme, e 
cila nuk e tërhiqte vëmendjen as 
lodhja e rrëfimeve e as detyrat tjera 
pastorale Ruante një bashkim 
konstant me Zotin nëpërmjet jetës 
së tij punëtore

Sa 
shpirtra mund t’i kthejmë me lutjet 
tona!” : “Lutja është 
pra gëzimi i njeriut mbi tokë

Të jesh i dashur nga Zoti, të bash-
kohesh me Zotin, të jetosh në prani-
në e Zotit, të jetosh për Zotin: oh! Sa 
jetë e bukur e sa vdekje e bukur!

Meshtari në rend të parë 
është njeri i lutjes 

Çfarë feje! – 

 - . Të ai ka çka të pasurohet një 
dioqez

duke punuar për 
të mirën e shpirtrave, Gjon Maria 
Vianney nuk shkujdesej as për të 
vetën. Shenjtëronte vetveten për të 
qenë i aftë t’i shenjtërojë të tjerët

Mëshira eukaristike e famu-
llitarit të shenjtë të Arsit

,
Është 

aty Ai që na do shumë; 
pse nuk duhet ta duam edhe ne?

Nuk 
ka nevojë të flasësh shumë për t’u lu-
tur mir

Dihet se Zoti i mirë është 

aty, në Tabernakullin e shenjtë; i 
hapet zemra, duhej gëzuar pranisë 
së tij. Kjo është lutja më e mir

Për 
t’i bindur – dëshmuan dëshmitarët 
e jetës së tij – mjaftonte ta shikonin 
kremtimin e Meshës së Shenjtë për 
të b r  gjunjëzimin kur kalonte 
përpara tab rnakullit.

Rëndësia e Eukaristisë në 
jetën meshtarake 

Shembulli i famullitarit të 
shenjtë të Arsit ruan edhe sot tër  
vlerën e saj

Nëse dëshironi që besimtarët të 
luten me vullnet e devotshmëri 

 
paraprini në kish  me shembull, 

duke u lutur në praninë e tyre. Një 
meshtar i gjunjëzuar përpara po-
pullit, me qëndrim të denjë, i thel-
luar në lutje, është një shembull i 
ndërtimit, një qortim dhe një thir-
rje në përpjekje gojore për popu-
llin

Meshtaria dhe Sakrifica e 
Meshës Shenjte 



Mons. Dodë Gjergji 

 

hostie të gjalla, të 
shenjta e të pëlqyeshme Zotit

Mesha e Shenjtë, burimi i 
parë i shenjtërimit personal 
meshtarak

Njiheni atë që bëni; imi-
tojeni me atë që ushqeheni

Menti nostrae

Sikur tër  jeta e Shpëtimtarit tonë 
ishte në funksion të sakrificës së tij, 
kështu edhe jeta meshtarake, duhet të 
prodhoj  në vete figurën e Krishtit, 
duhet të bëhemi sikur ai, në të dhe 
për të një sakrificë mirënjohëse... Pra 
nuk duhet vetëm kremtuar sakri-
ficën eukaristike, por, në një mënyrë 
të thell , të jetohet; në këtë mënyrë 
mund të marrim pjes  në atë forc  
mbinatyrore, nga e cila shndërro-
hemi në mënyrë intime e marrim 
pjes  në jetën e flijimit të vet Shël-
buesit tonë

Është pra e nevojshme 
që shpirti meshtarak të përpiqet të 
prodhoj  në vete atë që benë në altar 
të sakrificës: sikur pra Jezu Krishti e 
flijoi vetveten, ashtu edhe ministri i 
tij së bashku me të ta flijoj  vetveten; 
sikur Jezusi i mori m katet e njerëz-
imit, ashtu edhe meshtari duhet të 
arrij në pastrimin e vetvetes dhe të 
tjerëve nëpërmjet v shtir sisë së ar-
ritjeve të krishtera

prima 
caritas

Shkaku
i shthurjes së meshtarit 

është nga moskujdesi ndaj Meshës

e zakonshëm të ofrojë sakrificën 
për mëkataret duke 
menduar prapësitë e meshtarëve 
që nuk i përgjigjeshin shenjtërisë së 
thirrjes së tyre

, 

ngushëllim në kremtimin e 
Meshës

(Marrë nga enciklika “Sacerdo-
tti Nostri Primordia” e Papa Gjoni 
XXIII)
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Motrat vinçenciane
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Motrat vinçenciane



“Hyji më ka 
dhënë të kuptoj se vullneti i tij ishte 
që unë të shkoj tek Ai nëpërmjet 
Kryqit të cilin mirësia e tij desh,i 

që ta kem që nga vetë lindja ime, 
duke mos më lënë gati në asnjë 
moshë par raste vuajtjesh”

    

350

Të lëvdojmë 
Hyjin për të varfrit që janë shenjë 
provanie për ne nga vet Ai. Të jemi 
vegla në duart e Tija në mes të të 
varfërve për të lehtësuar vuajtjet, 
për të rritur fenë dhe gjallëruar 
shpresën. Të njohim atë që na kanë 
mësuar dhe praktikojmë atë që kanë 
jetuar Shën Vinçenci dhe Shenjta 
Luiza.” 



Zotëri Gjoni, para një audi-
tori të gjerë akademikësh, 
ambasadorësh, kardinalësh, 
politikanësh e gazetarësh 
profesionist italian, u shfaq 
më 18 qershor në Romë 
premiera e dokufilmit Tuaj 
“Matteo Ricci, un gesuita 
nel regno del drago” (Mateo 
Riçi, një jezuit në Mbretëri-
në e dragoit), një dokumen-
tar i përmasave internacio-
nale? Çfarë ju shtyri të bëni 
këtë dokumentar kaq të 
veçantë? 

Gjon Kolëndrekaj:

Matteo Ricci, 
un gesuita nel regno del drago

Marrëdhëniet mes Kinës 
dhe Vatikanit – Selisë se 
Shenjtë, qëmoti nuk janë të 
dëshirueshme. Dokumentari 
Juaj bëri që një ambasador 
kinez të jetë për të parën 
herë i pranishëm në një 
sallë të Shtetit të Vatikanit 
dhe të japë një deklaratë 
thuajse të papritshme për 
opinionin. A mund të jetë 
figura shumëdimension-
ale e Matteo Riccit shtysë 
shpresëdhënës në ketë 
drejtim? Dhe a mendoni 
se ngjarje kulturore si kjo 
mund të jenë shtysë e 
hapave konkret për dialog?
Gjon Kolëndrekaj:

Arsyet për të biseduar me Z. Kolëndrekaj ishin më se të mjaftueshme. Regjisori kosovar nga Peja, më tepër se tridhjetë vjet, suksesshëm 

krijon e vepron në Itali. Krijimtaria e tij kinematografike me vlerat që i shquan, ka tejkaluar kufijtë e shtetit italian dhe ka marrë 

dimensione internacionale. Është një personazh i dalluar në fushën e regjisë dhe skenarit që ka prurë gjëra origjinale e të veçanta, çka 

tregon edhe dokufilmi dhe libri mbi jezuitin e famshëm Matteo Ricci, “Matteo Ricci, un gesuita nel regno del drago”. Kjo u dëshmua edhe 

në premierën e Romës – Vatikan, ku ishin të pranishëm figura eminente të Vatikanit, të shtetit dhe kulturës italiane dhe ato kineze, si: 

Kardinali Camillo Ruini, sekretari i Papës Mons. Georg Gänswein, Argjipeshkvi Claudio Maria Celli, kryetar i Këshillit Papnor për 

Komunikimet Sociale, Ambasadori i Republikës Popullore të Kinës pran shteti Italian në Romë, Sun Yuxi, P. Federico Lombardi S.J.,  

drejtor i sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë dhe Drejtor i Radio Vatikanit. Po i njëjti dokufilm u shfaq në muajin shtator në Festivalin 

internacional të Filmit në Venedik, dhe më 17 tetor në Festivalin internacional të Filmit në Romë.



Matteo Ricci, un gesuita nel 
regno del drago

expo universale

Matteo Ricci është jezuiti 
që arriti të fut në dialog dy 
kultura të mëdha, atë kineze 
dhe perëndimore, që para 
tij nuk kishte arritur askush. 
Ai gëzon edhe sot një 
reputacion jashtëzakonisht 
të madh tek populli kinez, si 
shkencëtar, misionar katolik 
- ungjillëzues. Ku qëndronte 
fuqia e këtij prifti e 
shkencëtari që të mbetet 
pishtar i inkulturimit dhe 
dialogut ndërkulturor dhe 
ndërfetar?  
Gjon Kolëndrekaj

Ambasadori i Ev-
ropës

Dokufilmi Juaj u vlerësua 
shumë lart nga Këshilli 
Papnor për Komunikimet 
Sociale, nga Shoqëria e Je-
zuitëve dhe nga Ambasadori 
Kinez pranë shtetit italian, 
çka ishte një shenjë për tu 
admiruar. Madje, këto ditë 
shtypi italian dhe botëror 
gjithandej ka vlerësuar 
dokumentarin tuaj si arritje 
profesionale dhe kulturore. 
Çfarë do të thonë gjitha këto 
për Ju si artist?
Gjon Kolëndrekaj:

Ju jeni ideator dhe realizues 
i një vargu të dokumen-
tarëve në RAI UNO që kanë 
pasur famë botërore. Për 
çfarë dokumentarësh bëhet 
fjalë?
Gjon Kolëndrekaj:

mbi të mirat kultu-
rore ambientet nacionale dhe 
internacionale mbi ushqimin
mbi teknologjitë e reja

Linea Verde
Made in Italy Opla il Circo
Happy Circus Passione di 

Cristo
Icone, gli occhi di Dio

Il 
Sacro Corano Viaggio 
nei luoghi del sacro

Ju jeni nga Kosova, pikërisht 
nga Peja. Cilat janë raportet 
e Juaja mes kulturës dhe ki-
nematografinë kosovare dhe 
shqiptare në përgjithësi? 
Gjon Kolëndrekaj:

Marrëdhëniet kulturore 
mes Italisë dhe Kosovës, do 
të duhej të rriteshin; nëse 
po, në cilën fushë, e si do të 
mund të realizoheshin ato?
Gjon Kolëndrekaj:

Cilat janë aspiratat e Juaja 
si regjisor dhe skenarist në 
të ardhmen?
Gjon Kolëndrekaj:

Nëna Terezë

qenë 
kapur prej syve të botës

Romë, më 18 tetor 2009.

Intervistoi për “DRITËN”: 

JETËSHKRIMI



SHKRUAN:
Ndue UKAJ

Filozofia dhe qytetërimi i 
dashurisë 

Nëna Terezë dhe identitet 
modern shqiptar



SHKRUAN:
Prend BUZHALA

D

Papa Albani, figurë elitare 
evropiane e shqiptare 

Albanët: papë, kardinalë, 
diplomatë, njerëz të artit, 
dijes... 

Botime me interes 

(Prof.Dr. iur. Eqrem Zenelaj: GJENEALOGJIA E FAMILJES SHQIPTARE ALBANI NGA URBINO DHE BERGAMO E 

ITALISë – PAPËS CLEMENTI XI ALBANI (PONTIFEX. MAXIMUS”, Shtëpia botuese “Faik Konica”, Prishtinë 2009



SHKRUAN:
Don Lush GJERGJI

J

“ Zot Emrin e ke!
Zhduke fuqinë e tyre,
 Hyji i amshueshëm
 Me fuqinë tënde
 Shpartalloje  ushtrinë e tyre...” 

/Jd 9, 8/.

“Bëj ta dijë çdo popull e fis
se ti je Hyji i gjithëpushtetshëm 

e i fuqishëm,
e se populli i Izraelit
përveç teje tjetër mbrojtës nuk 

ka! “ /Jd 9, 14/.

“Hyji i Izraelit, më jep fuqi në 
këtë ditë, o Zot, Hyji i Izraelit!” /
Jd 13, 7/.

“Qe, koka e Olofernit, kryeko-
mandantit të forcave të armato-
sura të asirianëve dhe, ja,

mbulesa nën të cilën pushonte i 
dehur. Zoti e goditi me dorën e një 
gruaje” /Jd 13, 15/.

 ,

“Lutju Zotit e fol me mbre-
tin për ne e na shpëto nga vdekja, 

sepse Amani, i dyti njeri në shtet 
pas mbretit, ka kërkuar shfarosjen 
tonë” /Es 4, 8a/.

“avokatja jonë”

Nën mbrojtjen tënde po ngasim, 
o shenjta Nëna e Tenzot, mos na i 
përbuz lutjet ndër nevojat toni, 
por, o Virgjër e lume dhe e bekuar, 

na shpëto përherë prej të gjitha rr-
eziqeve, Zoja jonë dhe ndërmjetëse 
e jona. Amen”.

“T’i drejtohemi asaj që është 
Hyjlindëse dhe t’i lutemi që të 
ndërmjetësojë për ne, ajo të cilën e 
nderojnë të gjithë shenjtërit”.

“ndërmjetësuese për mëkatarë 
dhe shkalla e cila ka mundësi për t’i 
lartësuar njerëzit në qiell”.

“Ti je nderi i Jerusalemit! ti je lavdia e madhe e Izraelit! ti je mburoja e 

popullit tonë!” (jt 15, 9).



SHKRUAN:
Mihály SZENTMÁRTONI

ndjenjë e 
dashamirësisë ndaj personit tjetër

du-
kuri psikofizike

qëndrim ndijesor

të shprehu-
rit trupor

Butësia 

Dashuria është bazë e tërë jetës 
psikike

Sytë janë pasqyra e shpirtit”

të rënët 
në dashuri dashurisë

1. Dashuria e vërtetë nuk 
është pasivitet, por aktivitet

2. Dashuria kërkon reciprocitet, 
dyanësi

3. Dashurisë së vërtetë nuk i pen-
gon veçantia dhe individualiteti i 
partnerëve

. Dashuria e vërtetë ndryshon 
vazhdimisht

edukimin për dashuri.

vijon

(Marrë nga libri: Mihály 
Szentmártoni, Bota e të rinjve. 
Përktheu: P. Shtjefën Dodes SJ)



SHKRUAN:
m. Hana KQIRA 

1. Zgjedhja për një jetë të 
kushtuar Zotit

2. Gjendja aktuale sho-
qërore-kulturore e të rinjve, 
në  një situatë në ndërrime 
të vazhdueshme 

(Vijon)



UJI 

DRITA 



Adm. Ap. e Prizrenit 
Numri i llogarisë:
EUR: 1501 090000 1990 20
USD: 1501 090000 3765 30
CHF: 1501 090000 3764 33

Valuta Banka Shteti SWIFT/BIC

EUR Raiffeisen Zentralbank 
Oesterreich AG

Vienna, Austria RZBAATWW

USD American Express Bank, LTD New York, US AEIBUS33

CHF UBS AG Zurich, CH UBSWCHZH80A

Raiffeisen BANK 
Kosovo J.S.C.

Prishtina, Kosovo
SWIFT code: RBKORS22

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”


