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MBYLLJA E JUBILEUT TË JASHTËZAKONSHËM
TË PROTOMARTIRËVE FRANÇESKANË

Kremtimi i 800-vjetorit (1220-2020) të vdekjes së 
Protomartirëve françeskanë, 16 janar 2020 - 17 janar 
2021, me rastin e të cilit Penitencieria Apostolike ka 
dhënë ndjesën e plotë, ka pasur si kulm të vetin 
kishën e Shna Ndout në Terni (Itali), pra 
shenjtëroren Antoniane të Protomartirëve 
françeskanë, por pa detyrime. Mund të thuhet se e 
gjithë “Ecja e Protomartirëve françeskanë” është një 
shenjtërore e përhapur e pesë shenjtërve fretër 
minorë që, sipas shembullit të shën Françeskut, kanë 
ndjekur gjurmët e Jezusit duke jetuar sipas formës së 
Ungjillit deri në derdhjen e gjakut.

Programi i 800-vjetorit ishte i strukturuar mirë dhe i 
pasur me nisma, por në janar 2020 askush nuk e 
dinte se pas pak kohësh do të arrinte, edhe në Itali, 
pandemia e coronavirus-it me karantinimin 
rrjedhues. Falë Lions Club të Narnit ishin 
programuar takime në Koimbra: sikurse udhëtimi i 
delegacionit dioqezan prej tetë personash për 
Portugali – ipeshkvi imzot Giuseppe Piemontese, 
guardiani i kuvendit të Shna Ndout të Terni atë 
Danilo Tremolada, disa rregulltarë e laikë – i 
anulluar dy ditë para nisjes. Ndërsa targa e caktuar 
për t’iu dhuruar ipeshkvit të Koimbras mbetet në 
pritje të kohëve më të volitshme që t’i dorëzohet atij. 
Edhe në këtë rast, sikurse në të tjera raste, u mësua 
shpejt se pranë martirizimit me gjak, rezervuar 

ndokujt, është edhe ai më pak i përgjakshëm, 
por po aq i frytshëm, martirizimi me durim!

Megjithëse në respektim të normave antivirus, 
liturgjitë, takimet, shtegtimet, momente të tjera 
personale e bashkësiore, kanë ndihmuar të zbulohet se 
me të vërtetë martirët janë ata që kanë marrë formën e 
jetës së Jezusit, pra një dashuri eukaristike që prej 
mirënjohjes për dhuratat e marrura kalon në 
dhurimin falas deri në dhënien e jetës për vëllezërit. 
Gjithashtu, ata dëshmojnë se termat “dashuri” dhe 
“flijim” janë të thirrur të ecin së bashku nëse nuk 
duam që e para të bëhet emotivitet i pastër e i dobët 
dhe i dyti një aktivizëm frustrues. Kur dashuria 
shprehet në flijim dhe flijimi është i nxitur nga 
dashuria – për ta thënë me fjalët e Dostoevskijt – nga 
bukuria që shpëton botën; në këtë rast mund të 
pohohet pa retorikë se vetëm dashuria është e 
besueshme.

Ndërkohë që përparonte përvjetori, dilte në pah edhe 
aspekti i misionit: në të vërtetë, Protomartirët 
françeskanë sikurse fra Françesku i Asizit shkuan në 
tokën e jo të krishterëve për të shpallur Ungjillin; 
prandaj nuk na çudit fakti se Rregulla e fretërve 
minorë është e para që u kushton një pjesë pikërisht 
atyre që shkojnë mes të pafeve. 

(Teksti i plotë gjendet në italisht në ofm.org)

https://ofm.org/it/blog/festa-dei-protomartiri-francescani-chiusura-del-giubileo-straordinario/
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LAJME TË
TJERA

Fra Salvatore Morittu-s i jepet Nde-
rimi i Meritës i Republikës Italiane
Atë Salvatore Morittu-s, 74 vjeç, 
Kustod i Sardenjës, i është dhënë nga 
Presidenti i Republikës Sergio 
Mattarella titulli i Komendatorit të 
Urdhrit për Meritë të Republikës 
Italiane.
Ky ka qenë motivimi i vlerësimit: 
“Sepse ia ka kushtuar gjithë jetën e vet 
kundërshtimit të varësive nga drogat 
dhe mënjanimit shoqëror”. Në të 
vërtetë, atë Salvatore, prej më se 40 
vjetësh është i angazhuar aktivisht në 
të gjithë territorin sard për të nxitur 
dinjitetin e çdo personi.
Në vitin 1980 ka themeluar në Kaljari 
Bashkësinë Shën Mauro, bashkësia e 
parë terapeutike rezidenciale për të 
droguar në Sardenjë dhe Qendrën e 
Mikpritjes Shën Mauro për të 
përgatitur të rinjtë në programin 
rezidencial dhe në të njëjtën kohë për 
të bërë parandalim në territor. Vetëm 
dy vjet më vonë i ka dhënë jetë 
Bashkësisë S’Aspru, në fshatrat e 
Siligos (SS) duke përdorur një fermë të 
vjetër në pronësi të dioqezës.
Burimi: assisiofm.it

Ndryshim në personelin DPIK
Fra Rufino Lim, asistent i Zyrës DPIK 
të Kuries gjenerale që nga 2016, është 
zgjedhur Vikar provincial i Provincës 
së Martirëve të Koresë. Me nisjen e tij, 
fra Angelito Cortez i Provincës së Shën 
Pjetër Baptistit në Filipine, është 
emëruar në vendin e tij. Aktualisht fra 
Angelito është anëtar i Komitetit të 
Animimit DPIK të Urdhrit, animator 
DPIK i Provincës së tij dhe i 
Konferencës së Azisë Lindore. 

Zyra DPIK falënderon fra Rufinon për 
katër vjetët e punës së madhe e të 
frytshme që ka bërë për ta bërë të gjallë 
misionin dhe shpirtin DPIK si dhe i 
jep mirëseardhjen fra Angelito-s në 
ekip.
Lexo më shumë: ofmjpic.org

Emërimi i Prof. Atë Leonardo Sileo, 
OFM si Rektor i Universitetit Papnor 
Urbanian 

Më 11 janar 2021 Prefekti i 
Kongregatës për Edukimin Katolik, 
Eminenca e Tij Kardinal Giuseppe 
Versaldi, ka konfirmuar edhe për 
trevjeçarin e ardhshëm emërimin e 
Prof. fr. Leonardo Sileo, OFM, si 
Rektor i Universitetit Papnor 
Urbanian, duke ratifikuar zgjedhjen 
nga ana e Senatit Akademik dhe të 
docentëve të zakonshëm e të 
jashtëzakonshëm.
Kancelari i Madh i Universitetit 
Papnor Urbanian, Prefekti i Kon-
gregatës për Ungjillëzimin e Popujve, 
Eminenca e Tij Kardinal Luis Antonio 
Tagle, ia ka komunikuar emërimin 
Prof. Sileo-s të shoqëruar me 
falënderimin për punën e kryer në 
mandatin e parë, gjatë të cilit i është 
dashur të përballojë situatën e vështirë 
të shkaktuar nga pandemia dhe 
riorganizimin e didaktikës në moda-
litetet e parapara prej masave anti-
infektim.

Komunikatë e 6 Ministrave Provin-
cialë të Shteteve të Bashkuara në 
lidhje me sulmin ndaj Kongresit 
Amerikan

Provincialët e gjashtë provincave të 
Shteteve të Bashkuara kanë shkruar 
një letër në lidhje me sulmin e datës 6 
janar 2021 ndaj Kongresit Amerikan. 
Më poshtë po sjellim një përmbledhje: 
Bindjet tona dhe idealet tona nuk na

lënë të verbër përballë asaj që jetojmë 
përditë në vendin tonë. Jemi të 
vetëdijshëm për përçarjet e thella mes 
grupeve që u përkasin ideologjive 
politike të kundërta, një statusi 
financiar të ndryshëm dhe trashëgimive 
raciale, etnike e fetare të ndryshme.
Sulmi i qëllimshëm i 6 janarit 2021 ndaj 
Kongresit të Shteteve të Bashkuara 
mund të lidhet me të gjitha këto 
përçarje. Mjerisht, ky sulm ka qenë një 
refuzim i drejtpërdrejtë i vlerave 
demokratike që e kanë mbajtur të 
bashkuar kombin tonë për më shumë se 
240 vjet.
[…]
Si fretër, angazhohemi të punojmë me 
të gjithë ata që nxisin dinjitetin 
njerëzor, të mirën e përbashkët dhe 
dialogun paqësor e respektues. Nuk e 
pranojmë dhunën si mjet për të arritur 
një qëllim të dëshiruar dhe synojmë të 
nxisim mjete jo të dhunshme për të 
rivendosur drejtësinë. Do të lutemi për 
të gjithë funksionarët tanë qeveritarë, 
në veçanti për presidentin e zgjedhur 
Biden, që të punojnë së bashku për të 
shëruar plagët e vendit tonë.
“Plagët tona” nuk janë vetëm politike. 
Mjerisht, si komb, jemi në mes të një 
pandemie botërore. Edhe ky është një 
problem urgjent që përballojnë 
përgjegjësit e qeverisjes. I ftojmë të 
gjithë personat vullnetmirë të botës që 
të bashkohen në lutje dhe në veprimin 
që do të ndihmojë për çrrënjosjen e 
pandemisë në mënyrë që, në Shtetet e 
Bashkuara dhe në të gjithë botën, të 
gjithë të mund të përjetojnë edhe një 
herë mirësinë dhe gëzimin e vërtetë që 
Zoti na ka thirrur të njohim e të duam.

Për tekstin e plotë: 
www.usfranciscans.org

https://www.assisiofm.it/news-p-salvatore-morittu-insignito-dell-onorificenza-al-merito-della-repubblica-italiana.html
https://www.assisiofm.it/news-p-salvatore-morittu-insignito-dell-onorificenza-al-merito-della-repubblica-italiana.html
http://www.ofmjpic.org/en/thank-you-br-rufinowelcome-br-angel/
https://usfranciscans.org/wp-content/uploads/2021/01/Provincials-Letter-Regarding-US-Capitol-Attack.pdf
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BOTIME TË REJA
FRANÇESKANE

JOSÉ ANTÓNIO CORREIA 
PEREIRA OFM, Santa Clara De 
Assis: Época, carisma e 
espiritualidade [2a ed.] (Shenjtja 
Klara e Asizit: Epoka, karizma dhe 
përshpirtëria), Editorial 
Franciscana, Braga 2019, fq. 286 

Ky studim mbi shenjten Klara bazohet në kërkimet më të 
vona historike, të bëra prej kërkuesve të akademive të 
ndryshme, sidomos në Itali dhe Gjermani. Kjo punë vë në 
dispozicion të publikut informacione të reja në lidhje me 
këtë figurë të rëndësishme të Mesjetës. Lexuesi i 
interesuar për perspektiva të reja njohurie do të gjejë 
horizonte të tjera kërkimi që do ta bëjnë ta thellojë 
njohjen e vet nëpërmjet eksplorimit të temave të lidhura 
me botën mesjetare, ndër të cilat: lëvizja françeskane në 
zanafillën dhe zhvillimin e vet; ndikimi i françeskanizmit 
në histori dhe në kulturë; karizma françeskane në format 
e veta të ndryshme; jeta rregulltare femërore dhe 
manifestimet e saj; rëndësia dhe roli i gruas në Kishë e në 
shoqëri, ndër shumë tema të tjera.

MICHAEL CUSATO OFM E 
STEVEN J. MCMICHAEL 
OFMConv (editori), “Non enim 
fuerat Evangelii surdus 
auditor…” (1 Celano 22): Essays in 
Honor of Michael W. Blastic OFM 
on the Occasion of his 70th Birthday 
(Ese në nder të Michael W. Blastic 
OFM me rastin e 70-vjetorit të tij), 
Brill, Leiden 2020, fq. 496 

Ky vëllim është një përmbledhje esesh të shkruara nga 
kolegë dhe miq në nder të Michael W. Blastic OFM, me 
rastin e 70-vjetorit të tij. Studiuesit që kanë ndihmuar në 
hartimin e tij janë përpjekur të përballojnë çështje 
domethënëse brenda fushave akademike në të cilat atë 
Blastic ka dhënë mësim dhe ka botuar. Tri ese u 
kushtohen Shkrimeve të shën Françeskut; shtatë u 
kushtohen temave të veçanta të historisë françeskane, të 
hagjiografisë, të përshpirtërisë dhe të teksteve të 
ndryshme; pesë trajtojnë specifikisht gratë gjatë Mesjetës; 
tri esetë e fundit eksplorojnë aspektet e teologjisë dhe të 
filozofisë françeskane. 
Atë Michael Blastic ka dhënë mësim në Washington 
Theological Union, në Franciscan Institute pranë St. 
Bonaventure University dhe në Siena College; ka qenë 
predikatar shumë i çmuar tërheqjesh shpirtërore.

ALVARO CACCIOTTI OFM, 
La teologia mistica di 
Iacopone da Todi (Teologjia 
mistike e Jakoponit nga Todi), 
Edizioni Biblioteca France-
scana, Milano 2020, fq. 216 

Figura komplekse e Jakoponit nga Todi (rreth 1230-1306) 
mbetet ende jo krejt e zbuluar. Në zotërim të një teknike 
shumë të aftë, Jakoponi e refuzon lirikën që atëherë ishte 
në modë për të afirmuar një vizion të vetin origjinal. 
Finesa dhe thellësia e përvojës së tij edhe poetike do të 
bëhen një pikë referimi sidomos për mistikët e mëdhenj 
që nuk e kuptojnë fenë e krishterë si një ikje prej nevojës 
urgjente për të jetuar, por përfshijnë në përvojën mistike 
gjithë jetën njerëzore, të karakterizuar prej dëshirës dhe 
prej pasionit, prej dashurisë shndërruese dhe prej 
dhimbjes deformuese, duke arritur së fundi në atë urti që 
është në gjendje të zbulojë kuptimin e fundit të të jetuarit 
dhe të të vdekurit.

TOM SPEIER OFM, 
Chronology of Francis of Assisi 
and His Followers: 1181-1278 
(Kronologjia e Françeskut të 
Asizit dhe e shokëve të tij: 
1181-1278), Franciscan Media, 
Cincinnati, Ohio 2020, fq. 132 

Hagjiografia kundër historisë! Kush është Françesku “i 
vërtetë” i historisë? Shënime të Sabatier të datuara në 
1894! Ky libër është fryt i tërheqjeve, i takimeve të 
formimit dhe i programeve të drejtimit shpirtëror që 
autori ka mbajtur në të gjithë botën, në Europë, Afrikë 
dhe Azi, ashtu si edhe në Amerikën e Veriut, për t’iu 
përgjigjur pyetjeve të llojit “Si mund ta dimë që kjo gjë i 
ka ndodhur me të vërtetë Françeskut të Asizit? A mund të 
kemi provat për këtë?”, të shtruara vazhdimisht nga 
pjesëmarrësit në takimet e françeskanizmit. Me fjalë të 
tjera, cilat janë faktet reale pavarësisht prej mitit?
Atëherë autori ka dashur të ripërshkojë hap pas hapi 
ngjarjet e jetës së Françeskut dhe të shokëve të tij të parë, 
në mënyrën më të mirë dhe më të dokumentuar. Në këtë 
vepër theksi vihet sidomos në dokumentacionin. Kur 
autori nuk ka qenë në gjendje të japë një burim të 
besueshëm për një episod të botuar nga një historian i 
respektueshëm (i radhitur në “Burimet”), episodi nuk 
është përfshirë në këtë kronologji. Përfshirë edhe 
propozimi i hamendësuar që Françesku i ka bërë Sulltanit 
në Damieta për të ecur mbi zjarr.
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BURIME 
TË REJA

“Mbërritja e personave të ndryshëm, që vijnë nga një 
kontekst jetësor e kulturor i ndryshëm, shndërrohet 
në një dhuratë, sepse «ato të emigrantëve janë edhe 
histori takimi mes personave dhe mes kulturave...»”

(Vëllezër të gjithë, 133)

BURIME TË MEDIAVE SOCIALE FALAS PËR 
FRANÇESKANËT 

Siti OFM.org ka shtuar një burim të ri falas të mediave 
sociale për të ndihmuar që të përhapet Ungjilli dhe 
përshpirtëria françeskane.
Figurat e formatuara për platformat kryesore të 
mediave sociale janë të shkarkueshme dhe të gatshme për 
përdorim së bashku me tekstet shoqëruese në pesë gjuhë 
(anglisht, spanjisht, italisht, portugalisht dhe frëngjisht).
Hidhni një sy dhe përhapni Fjalën.
https://ofm.org/it/attualita/immagini-devozionali/

VULLNETARIAT NË SHËRBIM TË EMIGRANTËVE 
DHE REFUGJATËVE

Rrjeti Françeskan për emigrantët i jep fillesë procedurës së 
kandidaturës për vullnetarët që dëshirojnë të shërbejnë në 
disa shtëpi të asocuara me rrjetin në Guatemala, Meksikë 
dhe Shtetet e Bashkuara.
Në vigjiljen e Krishtlindjes ka filluar Fushata e Vullnetariatit 
2021 të Rrjetit Françeskan për Emigrantët (RFE). Procedura 
e kandidaturës është e hapur për të gjithë personat në moshë 
madhore, me një nivel bazë të spanjishtes, që dëshirojnë të 
ofrojnë një pjesë të kohës së tyre dhe kanë mundësinë të 
transferohen në një prej shtatë shtëpive që kanë nevojë për 
bashkëpunimin e personave të mbështetjes, për të ecur 
përpara me shërbimin që u ofrojnë përditë emigrantëve dhe 
refugjatëve.
Shërbimi i vullnetariatit është një përvojë e vështirë për t’u 
harruar dhe lë gjurmë në ekzistencën e personit. Urojmë që 
shumë persona, laikë, rregulltarë, rregulltare, meshtarë, 
studentë, punëtorë të vendeve të ndryshme të mund të jenë 
pjesë e kësaj sfide që na paraqet koha jonë.
Shtëpitë dhe grupet e punës të Rrjetit Françeskan për 
Emigrantët kanë nevojë për ndihmë dhe vullnetarë. Të 
kërkojmë ta konsiderosh këtë mundësi shërbimi dhe të na 
ndihmosh të përhapim lajmin për të. Për më shumë 
informacione në lidhje me shtëpitë, shërbimet, kohën e 
nevojshme për të kryer shërbimin e vullnetariatit, të ftojmë 
të vizitosh sitin tonë web: redfranciscana.org/voluntariado
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