
Intervistë me Hirësinë e Tij kardinalin 
Jose’ Saraiva Martins, Prefekti i Kongre-
gatës për Shpalljen e Shenjtërve në Romë
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shqiptare  
(vështrim i shkurtër)

FAQE 14

Shkruan:
Prof. mr. Vinçenc GJINI

Nënë Tereza - ylli dhe 
pasqyra, të cilën mund ta 
shikojnë dhe ndjekin të 
gjithë
FAQE 12-13

Shën Gjon Vianney 
meshtarë sipas Zemrës 
Hyjnore

 

Don Lush GJERGJI

Isha ende shumë e re, pa i mbushur 12 vjet, e rrethuar 
nga familja, kur ndjeva dëshirën e parë për t’u dhënë tërësisht Zotit. Gjashtë 
vjet kam medituar dhe jam lutur… Në fillim nuk më pëlqente fare ky mendim, 
“tundim”. Disa herë kam menduar se isha liruar nga kjo dëshirë… Ndonjëherë 
më dukej se po bëja gabim, se kjo nuk ishte thirrje, por më në fund u binda se isha 
e ftuar nga Zoti. Zonja e Letnicës, Zonja Cërnagore, më ndihmoi shumë për ta 
arritur një vendim të tillë”.

Si fluturon koha këtu. Kur ndalem dhe me-
ndoj për thirrjen time misionare, mund të them vetëm një FALËNDERIM të 
madh e të përzemërt, Ty o Zot, që më ke dashur aq shumë dhe që më ke dhënë 
mundësinë e dashurisë së përkujdesjes ndaj të tjerëve”

Vetëm duke 
dhënë njeriu merr;

Vetëm duke harruar vetveten, njeriu e gjen veten;
Vetëm duke falur njeriu është i falur;
Vetëm duke dashuruar njeriu gjen jetën dhe lumturinë”.

 
FAQE 16

Mons. Simon Filipaj,  
10-vjetori i vdekjes 

FAQE 10-11

 

Papa në Republikën 
Çeke për një Evropë të 
bashkuar shpirtërisht

 
FAQE 5
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(Merita Raja) 

 

(Dritapress)

(Dritapress) 



(Don Anton Ukaj)

(Don Jeton Thaqi)

P

Në Shëngjon (ish-Gllaviçicë) 
u shënuan tri kremte të 
njëjtën ditë

(Nikollë Gojani)

5 shtator 2009 - 5 shtator 2010 viti kushtuar së Lumes Nënë Tereza



(Dritapress)  

(Dritapress)  

 “Atëherë filloi 
lufta në qiell: Mikaeli dhe engjëjt 
e tij luftonin kundër Dragoit. Me 
engjëjt e vet edhe dragoi ra në luftë” 
(Zb 12, 7). Për këtë arsye Virgjërës 
Mari nuk iu dërgua një engjëll do-
sido, por kryeëngjëlli Gabriel. Ishte 
e drejtë që për këtë detyrë të dërgo-
hej një prej engjëjve më të mëdhenj, 
për të sjellë më të madhin lajm prej 
të gjitha lajmeve. Atyre u jepen 
emra të veçantë, kështu që edhe nga 
mënyra se si i quajmë të tregohet se 
çfarë lloj misteri u është betuar aty-
re... (M. Marki)

  
(Don Albert JAKAJ)

 

(Dritapress)  



P

 

 

Udhëtimi apostolik i Papës Benedikti XVI në Republikën Çeke



National Committee of the Chi-
nese People’s Political Consultative 
Conference

Statistika e Kishës Kato-
like në Republikën Popu-
llore Kineze – Katolikë: 12 
milionë

 

 

 

 

 

_____________

“Lirojini ipeshkvijtë, meshtarët, murgeshat dhe besimtarët katolikë nga burgu!”

 

Përgatiti don Pal Tunaj)

 



PËRGATITI:
Don Marjan MARKU “

Gjykoni ju vetë a është 
e drejtë para Hyjit: 

të dëgjojmë më parë ju se 
Hyjin?  Ne, veç, nuk munde-
mi që të mos flasim për çka 
kemi parë e dëgjuar!”  (Vap 
4,19-20).

”



PËRGATITI:
Marjan Sebaj - SOPI 

Mëkati – problem i vërtetë i 
martesës Shenjte!

Martesa (kurora) nuk u krye 
askurrë – ajo është ndërtim-
tari!

Njeriu është qenie dashurie!

 

“
Njeriu pa Hyjin nuk është në gjendje të 
kuptojë, të dijë nga është, prej nga ka 

ardhë, për ç´arsy është dhe ku shkon. E nje-
riu është prej Hyjit dhe këtë e dimë prej atij 
mëngjesi krijues. 

 



Dashuria dhe dashurimi

Dashurimi!

Dashuria!

diktator”

Mungesa e vlerave dhe virtyteve 
personale, familjare dhe shoqërore, 
si dhe munegsa e madhe e modeleve 
kulturore dhe shpirtërore

“primitive”
 Prindërit s’janë gati aspak të 

përgatitur për rrethe të reja, për 
edukim të ri

“gru-
shtit”

Disorientimi edukativ

Globalizimi 

Pa njeri s’ka as familje  as sho-
qëri.

educare – të ushqesh, 
apo e-ducere = të nxjerrësh jashtë, 
të udhëheqësh, të drejtosh kah. 

trupor,  mendor/ psikik/ 
dhe shpirtëror

: biri apo bija ime do të 
bëhet…, do të jetë…, do të fitojë

tendencat 
diktatoriale

tendencat për ser-
vilizëm

anarkist

                                                                                                                           
(Dritapress)

“Ndoshta sot nuk ka asnjë fjalë 
më të devalvuar se fjala dashuri. 

Mirëpo, çka është ajo ku rinia gabon apo 
pështjellon dy dukuri, fenomene apo situ-
ata: dashurimin dhe dashurinë! Këto janë 
dy dukuri të ndryshme njëra ndaj tjetrës. 
Janë dy të vërteta krejtësisht të dalluara e 
të ndryshme mes veti. 

”



SHKRUAN:

Don Nosh GJOLAJ, 
      SDB Podgorica

P

FILLIMET E VEPRIMTARISË

SHKRUAN:

h



VEPRIMTARIA PËRKTHYESE E 
DOM SIMON FILIPAJT 



Hirësi, përshtypjet e Juaja 
me Nënën Tereze?

Ju si Prefekti i Kongregatës 
për Shpalljen e Shenjtërve 
keni pasur edhe momentin 
e dytë të hirit për ta takuar 
për së afërmi nëpërmjet 
hulumtimeve të ndryshme 
deri te faza për t’ia paraq-
itur Shenjtit Atë Papë Gjon 
Pali II këtë lëndë. Si i keni 
përjetuar Ju dhe bashkëpu-
nëtorët Tuaj këto dëshmi, 
takime?

Tani është koha e pritjes për 
vazhdimin e procesit deri te 
shenjtërimi i Nënës Tereze. 
Në cilën fazë gjendet ky 
proces? Ju mendoni dhe 
shpresoni se për 100-vjeto-
rin e lindjes së saj, në vitin 
2010,  mund ta kemi Shën  
NënënTereze me titull të 
plotë?

Pyetja e fundit: Nëna Tereze 
ishte me prejardhje nga 
prindërit nga Kosova, ka lin-

“
Përshpirtëria e saj, humanizmi i saj i 
thellë, dashuria e saj flijuese dhe dhu-

ruese, mund të jetë një shenjë e paqes për 
të gjithë popujt. 

”



dur në Shkup, në Maqedoni. 
Nëna Drane dhe motra Age 
kanë vdekur në Tiranë gjatë 
sundimit dhe përndjekjeve 
komuniste në Shqipëri. Ajo 
disi ka lidhur dhe bashkuar 
botën shqiptare, Kosovën, 
Maqedoninë dhe Shq-
ipërinë, trekëndshin tonë, si 
fryti i Kishës 2000-vjeçare, 
Kishës, e cila ka pësuar deri 
më sot shumë martirizime. 
Për ne ajo është ngushël-
limi i Zotit si dhe pranimi 
i të gjitha flijimeve tona 
shekullore, shenjë se Zoti i 
ka pranuar dhe shpërblyer 
flijimet tona. Çka mendoni 
Ju?

Si e ndieni veten që njerë-
zit, bota t’iu thërrasë shenjtëreshë 
për së gjalli?”...

“Shenjtëria nuk është një luks 
për pak njerëz, por është një nevo-
jë, edhe më tepër një detyre për të 
gjithë, për mua dhe për ty!”.

Hirësi, unë Ju falënderoj 
përzemërsisht për këtë 
intervistë, për vlerësimet 
tuaja të ndritshme, për atë 
çka na keni dhuruar, sepse 
jeni personi më kompetent 
për të vlerësuar Nënën  
Tereze, jetën, veprimtarinë, 
përshpirtërinë, shenjtërinë 
e saj, sidomos aktualitetin 
e saj. Mendoj se ajo është 

Shenjtëresha e cila gjatë 
shekujve do të jetë gjith-
një aktuale për Kishën dhe 
mbarë botën.

Ju falënderoj përzemërsisht 
dhe shpresoj që të jeni në 
mesin tonë për 100-vjetorin 
e lindjes së Nënës Tereze. 
Pas  dy viteve ne shpre-
sojmë që do ta kemi edhe 
katedralen e Nënës Tereze 
në Prishtinë, në Kosovë.

Jeni Profesor i madh, Kar-
dinal i madh, Njeri i madh i 
Kishës!                

(Intervistoi dr. Don Lush Gjergji; 
intervista u realizua në Vatikan 
me  17 shtator 2008)

virtyte-
ve themelore të jetës së krishterë, 
fesë, shpresës dhe dashurisë

Çka janë Shërbëtorët apo 
Sherbëtoret e Zotit?

Çka është lumturimi? 

Çka është kanonizimi apo 
shenjtërimi?

Çka janë reliktet? 

Përse i nderojmë reliktet?

Çfarë kuptimi ka nderimi 
ndaj relikteve?

shprehje e fesë në jetën 

e pasosur

fenë në të ngjallurit e kor-

pit – trupit dhe në jetën e pasosur 
për të gjithë

edhe nderimin ndaj 
trupit të njeriut

fenë 

e krishterë në ndërmjetësimin e 

shenjtërve apo shenjtëreshave para 
Zotit

“
Nëna Tereze e Kalkutës është shenja e 
paqes dhe pajtimit, bashkëjetesës në 

mes të popujve. 

”



SHKRUAN:
Prof.mr. Vinçenc GJINI 

Muzika e kultivuar shqip-
tare

harmonia to-
nale

fshehura

Melodika 

e shkallëve të vjetra modet
pentatone

krishterimit

kishës popullit.

Rama-
dan Sokoli

Niket Dardani, 
Te 

Deum laudamus Lavdërojmë 
Zotin tonë Jan Kuku-
zeli

 

Antifonari Gjergj 
Danush Lapacajt

 

Ky është një 
përmendore muzikologjike që dësh-
mon se në pellgun e Adriatikut gja-
llonin tradita kulturore e artistike 
të begata .
ne kishim një traditë liturgjike 

vendase” . 

përkrahin 

fjalën gjuhën
identitet, liri

pavarësi 

 me 
kuptim profesionist

nismëtar,
muzikës së kultivuar, 

kleri kishtar

choralit gregorian,
 

 bizantine.  

kishtar

Martin Gjoka

Dy lule mbi varrin e Skë-
nderbeut

Porsi fleta e ejllit t’Zotit
Fan S. Noli

Skënderbeu

Uvertura Bizantine
Bee-

thoveni dhe revolucioni francez” 

Mikel Koliqi

melodrama 

frymëzim artistik

stilizojnë  idiomat popullore 

Kjo muzikë u formua prej mode-
lesh ideologjike të “njeriut të ri”, 
“pushtetit të ri”, “psikologjisë së re” 
kombëtare e demokratike...”.

muzikë 
me program

tradicionalistë 

drejtimit të ri 
muzikor

 

(Vështrim i shkurtër)



Prenkë 
Jakova 

Mrika” 
“Gjergj Kastrioti Skënderbeu” ; 

Çesk Zadeja*
babai” i muzikës klasike shqipta-

re  Tonin Harapi e Tish Daija 

Halili dhe Hajria” Pjetër Gaci 

Oirat

Eumenidët

 

shkollat e kompozimit 

monu-
mente

metodologjinë hulumtuese dhe për-
punimin shkencor të shënimeve

antologjinë 
e muzikës shqiptare,

shkollat 
e muzikës akademitë e muzikës 

operën, 
filarmoninë, teatrin, radio TV 
stacionet

(FUND)
                                                                                                         

Marrë nga parathënia e librit)

 

“
Pa dyshim, nga begatia e veprave mu-
zikore të kompozitorëve shqiptarë, një 

numër i konsiderueshëm do të mbetën mon-
umente të qëndrueshme të kulturës sonë 
muzikore kombëtare, duke respektuar dhe 
përdorur metodologjinë hulumtuese dhe 
përpunimin shkencor të shënimeve. 

”



PËRGATITI:
Don Albert DEMAJ

harruar e 

Pak ka 
dashuri ndaj Zotit në atë famulli. 
Ju duhet patjetër ta sillni aty da-
shurinë e Zotit.

O Zot, më jep kthimin e 
famullisë sime. Jam i gatshëm krejt 
jetën të vuajt çka do që ti dëshiron! 

Menjëherë pas ardhjes në famu-
lli, kishën e zgjodhi si shtëpi. Në 
kishë hynte para agimit dhe nuk 
e lëshonte para darkës, gjegjësisht 
lutjes së Engjëllit Tenzot. Në kishë 
duhej kërkuar kush do që kishte ne-
vojë për të.

Nuk duhet me folë shumë për 
t’u lutur mirë e dimë që 
Krishti është në tabernakull. Le 
t’ia hapim zemrat, le të gëzohemi 
në praninë e tij. 

 Ejani në kungim, vë-
llezër dhe motra, ejani te Krishti. 
Ejani jetoni prej Tij, që të jetoni 
me Të. Natyrisht që nuk jeni të de-
një, por ju keni nevojë për Të

Provania

 
Meshtar sipas Zemrës Hyj-
nore

Bariu i mirë, meshtarë sipas 
Zemrës Hyjnore, është thesari më 
i madh që Zoti mund t’i japë një 
famullisë, dhe një nga dhuratat më 
të çmuar të hirit të Zotit.

Pa sakramentin e 

urdhrit të shenjtë, nuk do ta ki-
shim Krishtin, :  Kush 
e vë atë në tabernakull? Meshtari. 
Kush e ka përshëndetur shpirtin 
tuaj në fillim të jetës suaj shpirt-
ërore? Meshtari. Kush e ushqen 
shpirtin tuaj dhe e forcon në rrugë? 
Meshtari. Kush e bekon dashurinë 
tuaj në martesë? Meshtari. Kush 
do ta përgatisë atë për takim me 
Zotin, duke e larë për herë të fundit 
në Gjakun e Krishtit? Meshtari 
dhe gjithmonë meshtari. Dhe nëse 
ndonjë shpirt duhet të vdesë për 
shkak të mëkatit mortar, kush do 
ta shpëtojë, kush do t’ia ripërtërijë 
dhe lirojë shpirtin duke ia kthyer 
paqen? Prapë meshtari.... Vetëm 
në qiell tërësisht do ta kuptojmë se 
kush është faktikisht meshtari. 

Shenjtëro ditën diel e ditën 
festë të urdhëruar!

: E diela është dita e 
Zotit të dashur! Ai i ka krijuar të 
gjitha ditët e javës, ka mundur të 
gjitha t’i ndal për veti, por Ai iu ka 
dhënë juve 6, e për veti e ka ndalë 
vetëm një. Me çfarë të drejte prekni 
në atë që nuk iu takon? Mirë e dini 
që gjësendi i vjedhur nuk iu sjell 
kurrë dobi. Dita që doni t’ia vidh-
ni Zotit, nuk do t’iu sjellë dobi. I 
njoh dy gjëra të sigurta që do t’iu 
sjellin deri te shkopi i varfërisë: 
hajnia dhe puna të dielave

shikonte në hostje me dashuri të pa-
fund

Të gjitha vep-
rat e mira, të kremtuara së bashku, 
nuk vlejnë sa mesha shenjte, sepse 
janë vepra njerëzore, ndërsa mesha 
shenjte është vepër e Zotit.  Dobësi 
e meshtarit është që nganjëherë nuk 
i jep kujdes të duhur meshës shenjte.  
O Zoti im, sa duhet të vuajmë për 
meshtarët që meshën shenjte e shër-
bejnë me rutinë.

Meshtari nuk është 
meshtar për veti, ai është 
meshtar për ty!

Sikur këtu në tokë të kuptonim plo-
tësisht se çka është meshtari, atëherë 
do të kishim vdekur, jo nga frika, 
por nga dashuria... Pa meshtarin 
vuajtja dhe vdekja e Krishtit do të 
ishin të padobishme. Meshtari ësh-
të ai që në botë e vazhdon veprën e 
shëlbimit... Çfarë dobie nga shtëpia 

me plot ari, nëse nuk ka kush me 
e hapë? Meshtari i ruan çelësat e 
thesarit qiellor, meshtari është ai 
që i hap dyert, ai është mbarështues 
i Zotërisë dhe i të mirave të tij... 
Lëreni famullinë 20 vite pa mesh-
tarë dhe ata do të fillojnë të adhu-
rojnë egërsirat. Meshtari nuk është 
meshtar për veti, por për ty! 

spital i 
madh shpirtëror

Po ta jap rece-
tën time: Mëkatarëve u jap pak pe-
ndesë, unë vetë e kryej pendesën për 
mëkatet e tyre

ditur se shpirtrat ishin 
të shëlbuar me gjakun e paçmueshëm 
të Krishtit, e meshtari nuk mundet 
plotësisht t’i kushtohet shëlbimit të 
tyre nëse e refuzon të ndajë çmimin 
e shenjtë të shëlbimit të Krishtit. 

Nga Papa Benedikti XVI

Në kohën e vet 
famullitari i Arsit arrite t’i ndër-
rojë zemrat dhe jetën e njerëzve, 
sepse ua krijonte mundësinë ta 
përjetonin mëshirën dhe dashuri-
në e Hyjit. Koha jonë urgjentisht 
kërkon një shpallje të ngjashme 
dhe dëshmi të Dashurisë së vërte-
të, sepse Zoti është dashuri.

Virgjërës 
së shenjtë ia besoj Vitin e meshta-
risë. E lus që të zgjojë në zemrën e 
çdo meshtarit përkushtinë e madhe 
të idealit të shenjtë të dhurimit të 
plotë Krishtit dhe Kishës që e nxiti 
dhe frymëzoi jetën dhe veprën e 
famullitarit të shenjtë të Arsit.

 
Arsi sot

Zojës së Hireve
Zemrës

 

“
Bariu i mirë, meshtarë sipas Zemrës 
Hyjnore, është thesari më i madh që 

Zoti mund t’i japë një famullisë, dhe një nga 
dhuratat më të çmuar të hirit të Zotit.

     ”



SHKRUAN:
Mihály Szentmártoni

e çdo

ë

Në takim të personit tjetër

stabilizimi i instin-
kteve vitale

ë

Të rinjtë

time

Vajzat

ë

të përkrye-
rit e zhvillimit psikoseksual.

ë

ë

Prej flirtit te dashuria

flir-
tit. 

ë

koketojnë

të rë-
nët në dashuri

dashuria

për shkak 

përkundër

idealizimi

mekanizmit 
të projeksionit.

ë 

ë

(vijon)

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

“
Dashuria në thelb është të kthy-
erit kah personi tjetër për shkak 

të vlerave të tij shpirtërore”



PËRGATITI:
Don Lekë OROSHI, sdb

Në qoftë se plotësimi i jetës ka domethënie të jetohet jeta porsi dhuratë, njeriu e arrin pjekurinë kur të bëhet i aftë të dhurojë jetën e vet. Bëhet fjalë për detyrën 

më me përgjegjësi, për një provim më efikas dhe më të zorshëm për ta kaluar gjatë jetës dhe në të cilin “të ngelësh” nuk janë pak të tillë.

“Hyji krijoi njeriun në përng-
jasimin e vet, e krijoi në përng-

jasimin e Hyjit; i krijoi mashkull e 
femër.  Hyji i bekoi dhe u tha: “Shto-
huni e shumojuni e mbusheni tokën 
dhe sundojeni atë! Bëhuni zotëruesit e 
peshqve të detit, të shpendëve të qiel-
lit dhe të çdo gjallese që lëviz përmbi 
tokë”! (Zanafilla 1, 27 – 28). 

 ”



Flaka (zjarri) Hiri 

Kemi 

Përktheu nga italishtja: Don Jeton Thaqi



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”


