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LAJMTARI I MISIONIT ROGACIONIST NË SHQIPËRI  

   

 Me rastin e 20 vjetorit të 
pranisë së kongregatës rogacio-
niste në territorin e Lezhës në 
Shqipëri  (1992 – 18 qershor – 
2012) duam të përshkojmë 
shkurtimisht ngjarjet e fillimit. 
Dëshirontë jetë kjo një mënyrë 
për të kujtuar dhe falenderuar të 
gjithë ata (meshtarë, rregulltarë, 
bashkpunëtorë, miq dhe vullneta-
rë) të cilët kanë dhënë kontribu-
tin e tyre në fillimin dhe zhvilli-
min e misionit rogacionist në 
Shqipëri. Kemi qellim edhe të 
dëshmojmë afrimitetin e njerëzve 
që na kanë mikpritur që në fillim 
me miqësi dhe simpati. Duke ku-
jtuar hapat e parë të bërë me 
gëzim, shpresë dhe vështirësi, 
dëshirojmë para së gjithash të 
njohim provaninë e pranisë së 
Zotit që drejton hapat e atij që 
beson në Të. Prandaj kujtimi ynë 
shndërrohet në lutje lavdi dhe 
falenderim. 
Atë Annibale Maria Di Francia, 
me karizmën e tij të bamirësisë 
dhe promovimit të thirrjeve në-
përmjet lutjes, ka tashmë njëzet 
vite që ecën edhe nëpër rrugët e 
Shqipërisë, nëpërmjet pranisë 
vepruese të bijëve dhe bijave të 
tij. Ne rogazionistat jemi të an-
gazhuar që kjo prani të vazhdojë 
të japë kontributin e saj në rri-
tjen e krishterë dhe civile të Ven-
dit të Shqiponjave. 

Rogacionistat e Shqipërisë  

istoria e pranisë së Etërve 
Rogacionistë në Shqipëri 

filloi në vitin 1991, kur, me rënien e 
regjimit komunist, u hapën kufinjët 
e shtetit të vogël Ballkanik. 
Dhjetëra mijëra njerëz që largo-
heshin, sidomos të rinj, duke u 
derdhur në bregdetet e qyteteve të 
Pugli-es (Itali). Gjatë atyre 
muajve, së bashku me shumë 
institucione dhe familje të 
tjera, edhe shtëpitë e etërve 
rogacionistë në Bari, Trani 
dhe Oria u bënë të 
gatshme 
për 

Njëzet vjet më parë, në nëntor të vitit 1991, filloi 
aventura e Etërve Rogacionist në Shqipëri, 
menjëherë pas rënies së regjimit komunist. Atë 
Luigi Amato, pionier rogacionist në tokën e 
Shqiponjave, zuri vend në fshatin Shënkoll 
(Lezhë). Këtu ai vendosi të banojë në ambientet 
e famullisë të shndërruara nga rregjimi 

komunist në teatër dhe qendër kulturore. Aktiviteti baritor dhe 
solidariteti i filluar me ndihmën e shumë vullnetarëve shtrihej 
në jug të të gjithë territorit të qytetit të Lezhës. Po e 
ripërshkojmë shkurtimisht historinë e viteve të para.  

H 

 

mikpritjen e të rinjëve shqiptarë. 
Eme këtë rast lindi dëshira për të 
provuar mundësinë e dhënies së 
ndihmës konkrete në tokën 
shqiptare. Delegacioni Roga-
cionist i Jugut të Italisë, që ishte 
i angazhuar përsonalisht në mik-
pritjen e refugjatëve, organizoi 

një vizitë për të njohur 
vendin. Me 1 nëntor, 

Atë Luigi 
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Amato dhe Atë 
Antonio Di Tuoro 
marrin tragetin që 
nga Bari udhëton 
për në Durrës për 
një mision të parë 
kërkimor: për të 
kuptuar cila është 

me të vërtetë gjendja e vendit dhe 
për të parë se si mund të japin një 
kontribut konkret, duke përfshirë 
edhe një prani të etërve 
Rogacionist në vend. 
Atë Luigi dhe Atë Antonio, kur 
mbërritën në Shqipëri, pas disa 
ditësh vendosën që të ndaheshin 
në mënyrë që të marrin më shumë 
informacione. Atë Antonio u ndal 
në Durrës dhe në zonën përreth, 
ndërsa atë Luigi shkoi në Tiranë 
dhe në veri. Pas një vizite në 
Shkodër, kryeqytet historik i 
katolikëve shqiptar, dhe në Lezhë, 
me 11 nëntor të dy etërit u kthyen 
në Itali. 
Pas informacioneve të mbledhura, 
eprorët vendosën t’i përgjigjen 
pozitivisht kërkesave që buronin 
nga informacionet e bashk-
vëllezërve të tyre. Ndërsa po 
priste për të gjetur një grup 
rregulltarësh, Atë Giorgio Nalin, 
epror i Delegacionit Rogacionist, 
pranoi gatishmërinë e Atë Luigit i 
cili dëshironte të kthehej në 
Shqipëri. Ai u nis me 21 dhjetor 
me qellimin që të kalojë 
Krishtlindjet në zonat e vizituara 
duke ushtruar shërbesën meshta-
rake. 
Sapo mbërriti në Durrës i thanë se 
një familje nga Lezha është e 

gatshme t’a mirpresë për 
Krishtlindje. Ai pranoi me dëshirë 
dhe eksperimentoi menjëherë një 
mikpritje të ngrohtë nga ana e 

njerëzve. Që ditën e parë filloi 
vizitat në familjet e besimtarëve 
të zonës që për herë të parë 
mundën të takoheshin me një 
meshtar. 
Ndër këta besimtar meriton të 
përmendet në mënyrë të veçantë 
Gjergj Lacaj, i cili në sajë të 
përvojës së tij rinore në seminarin 
e Shkodrës, propozoi që të 
organizohej 
Mesha e 
mesnatës për 
Krishtlindje 
në kishën e 
kuvendit 
françeskan 
në Lezhë, 
kuvend që 
regjimi e 
kishte shn-
dërruar në 
kazermë. Për 
herë të parë, 
pas rënies së 
regjimit, u bë e mundur të 
festohen Krishtlindjet publikisht. 
Populli i pranishëm e tejkalonte 
me siguri numrin një mijë. Festa u 
përsërit edhe ditën e nesërme me 
mbërritjen e Nuncit Apostolik, 
Imzot Ivan Dias në qytet. 
Në ditët e para të 1992 Atë Luigi 
Amato vizitonte familjet në 
shumë fshatra, kremtonte meshën 
e shenjt, jepte sakramentet dhe 
koordinonte shpërndarjen e 
ndihmave të Karitas-it që filluar 
të mbërrijnë nga Italia dhe vendet 
e tjera evropiane. 
Duke kapërcyer vështirësitë e 
ndryshme të komunikimit, atë 

Luigi Amato u 
shkruan eprorëve të 
Barit dhe propozon 
hapjen e misionit 
Rogacionist në ter-
ritorin e Lezhës. 
Eprori Provincial, 
Atë Giorgio Nalin 
vendosi të vinte në 
Shqipëri për të 

vlerësuar situatën përsonalisht. 
Mbërriti në Durrës me 22 janar, 
së bashku me etërit Antonio 
Barbangelo dhe Mimmo 

Dabbrescia.  
Në ditët e kaluara në Lezhë, atë 
Giorgio Nalin u takua me 
autoritetet lokale dhe me Nuncin 
Apostolik, dhe realizoi mun-
dësinë e fillimit të një misioni në 
Lezhë. Rajoni i Lezhës, një tokë 
me traditë të lashtë katolike, ka 
nevojë për një prani të 
vazhdueshme të priftërinjve për 

shërbimin meshtarak në shumë 
fshatra, këto fshatra shumë të 
varfëra, kanë gjithashtu nevojë 
edhe për ndihmë materiale. 
Atë Luigi Amato, ndërkohë, 
vazhdon të kryejë aktivitetin e tij 
në atë zonë në kërkim të një 
vendi për tu stabilizuar në 
mënyrë autonome. Ndërkohë, në 
muajt e parë të vitit fretrit 
françeskanë rimarrin kuvendin e 
tyre të vjetër në qytetin e Lezhës 
dhe rifillojnë aktivitetin baritor 
që u mbyll me dhunë për disa 
dekada me ardhjen e regjimit.  
Atë Luigi, duke u vënë dakort 
me fretrit përqëndroi aktivitetin e 
tij në zonë jug të qytetit dhe në 
veçanti në Shënkoll, ku më parë 
ekzistonte një kishë famullitare, 
që rregjimi e kishte shndërruar 
në teatër dhe shtëpi kulture, aty 
afër kishte edhe disa ambjente që 
mund të përshtateshin për të 
banuar. Zgjedhja e fshatit u 
bashknda edhe nga Nunci Ivan 
Dias, i cili organizon praninë e 
misionarëve në të gjithë vendin. 
Është e hënë, 10 shkurt, 1992 
kur Atë Luigi Amato kremton 
për herë të parë, Meshën në 

 

1992. Shënkoll, pallat kulture 
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kishën/teatër në Shënkoll. 
Në Shënkoll ambientet e famullisë 
të shndërruara në qendër kulturore 
dhe zyra të partisë janë në një 
gjendje të tmerrshme dhe 
praktikisht të pabanueshme. Pas 
rënies së regjimit nuk kishin 
munguar as aktet vandale gjoja për 
të dëmtuar partinë, duke marrë ato 
gjëra që ishin të përdorueshme, kjo 
gjë shtonte gjendjen e keqe të 

ambientit. Duhet të presim më 
shumë se një muaj për të filluar 
punën për sistemimin dhe 
rikonstruksionin e kishës dhe të 
ambjenteve. Kisha, e shndërruar në 
teatër, kishte pësuar një deformim 
total të brendshëm dhe të jashtëm. 
Populli i Shenkollit u tregua 
mikpritës ndaj ardhjes së priftit 
italian dhe u vu menjëherë në 
dispozicion për bashkëpunim në 
rindërtimin e kishës. Dikush 
dorëzoi kumbonën e kishës që e 
kishte fshehur nëntokë gjatë 
regjimit. Ndërkohë atë Luigi 
Amato vazhdon në qendrat baritore 
të përhapë në të gjithë territorin 
punën e koordinimit dhe 
shpërndarjen e ndihmave 
humanitare, aq të nevojshme për 
një popull të lodhur nga ana e 

trupit dhe shpirtit. 
Pas rindërtimit të disa dhomave, 
të kryera nën drejtimin e 
arkitektes shqipëtare zonjës Rita 
Lacaj, me 18 qershor u inaugurua 
e para shtëpi e Rogacionistave në 
tokën shqip-tarë. Është i 
pranishëm edhe Atë Giorgio 
Nalin i cili do të bashkndajnë 
ditët e para të qëndrimit në 
Shënkoll me Atë Luigin. Të 

 

Përshendetja e Gjergj Lacaj, nje i mo-
shuar  katolik i Lezhës, drejtuar Epro-
rit te provinces Rogacioniste me vizi-
ten e tij te parë ne Shqipëri ne janar të 

vitit 1992. 

Duke ju uruar mirëseardhjen shprehim gezi-
min e madh që ju kemi në mesin tonë. Ju vini 
ne petkun e ministrit te Krishtit, siç ka shkuar 
P. Annibale ne lagjen Avinione te Mesines. 

 Ju per ne jeni nje Atë Annibale i dyte. Jemi te 
keqtrajtuar, te keqveshur dhe kequshqyer ne-
vojtare te gjithçkaje. Per 45 vjet te martuar dhe 
te privuar nga çdo liri, si liria e fjales, shtypit 
dhe fese.  

Priftat, besimtaret, ipëshkëvinjët jane mer-
guar, burgosur edhe torturuar per vite me rra-
dhe e madje dhe vrarë. Institucionet fetare ja-
ne shtypur, kisha te mbyllura te perdhosura 
dhe te kthyera ne mangazina, ne shtepi kultu-
re, ne pallate sporti si dhe disa te tjera te shka-
terruara plotesisht. 

 Sot kane mbetur shume pak prifta dhe murge-
sha ne moshe madhore. Me mijera nuk jane te 
pagezuar, krezmuar dhe te rrefyer. Çifte me 
femije pa çertifikaten e marteses, te vdekur pa 
sakrament. Pra, mungon per te gjithe edukimi 
fetar. Keshtu, pra gjithçka per tu ribere per tu 
rinovuar. Taman ne Shqiperi mund te pervete-
sohen fjelet e Krishtit “ Te korra ka shume , por 
puntor pak. Lutjuni Zotit , qe te dergoje punto-
re per te korrat e tij”. Shpresojme dhe urojme, 
qe te jeni ju Rogacionistet mes atyre, qe mund 

te krijoni 
vepra ba-
mirsie 
per te le-
htesuar 
dhimbjen 
e te var-
ferve, te 
jetimeve 
dhe ketu 
ne rajonin tone si pikenisje per te vazhduar pa-
staj ne gjithë Shqiprinë .  

Dhe në këtë tokë shejtërish dhe martirësh ne 
këto kohe dhe keto rrethana mund te lulëzojne 
shume lule thirrjesh, per te cilat shikohen ta-
shme shenjat e para, qe ju te kultivoni dhe per-
gatitni per meshen e madhe te shpritrave te 
vendit tone. 

Eshte e vertete Ate, qe ne jemi te varfer, por 
kemi zemren e mire, e të tejmbushur me besim, 
me besimin, qe e kemi ruajtur te forte, dhe qe i 
ka rezistuar të gjitha stuhive perndjekjeve ku ju 
mund ta konstatoni edhe sot. Mirpritni respektin 
tone te thelle me perzemersine me te madhe, 
besimin dhe devotshmerine, derisa te jete ga-
rancia per impenjimin tone te forte dhe vullne-
tin per te vazhduar ne rrugen e fese katolike, 
per te kontribuar dhe mbeshtetur sforcimet e 
tuaja per veprat fetare dhe sociale, sipas intere-
simit dhe prekupimit te vazhdushem te theme-
luesit tuaj Atë Annibale Maria Di Franca 

Per bashkesine e krishtere te Lezhes.  

Gjergj Lacaj 
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nesërmen 
kremtohet një 
Meshë solem-
ne e udhëhe-
qur nga Nunci 
Apostolik, 
Imzot Ivan 
Dias. Është i 

pranishëm edhe Don Frano 
Ilia, famullitari i Milotit, i 
cili pas disa muajsh do të 
zgjidhet kryeipeshkëv i 
Shkodrës dhe i ndjeri atë 

Michele Bulmeti, meshtar 
dehonian me origjinë 
arbëresh. Në mbrëmje të dy 
Rogacionistat gjenden 
vetëm në errësirë për shkak 
të mungesës së energjisë 
elektrike: është ky një 
problem që në Shqipëri ka 
njëzet vjet dhe duket se 
mbetet akoma sot i 
pazgjidhur. Pak ditë më 
vonë at. Giorgio Nalin dhe 
at. Luigi Amato kthehen në 
Itali për një vlerësim të parë 
të hapave të bërë. Ata janë 
të mendimit se duhet ruajtur 

dhe rritur aktiviteti baritor në 
territorin e Shënkollit dhe sipas 
sugjerimit të Atë Luigit, mendojnë 
të hapin edhe një qendër për djemtë 
në perspektivë vokacionale. Në të 
njëjtën kohë kanë ndërmend për të 
blerë një copë toke në qytetin e 
Lezhës me qellim për të realizuar në 
të ardhmen një vepër edukative - 
shkollore. 
Për të filluar menjëherë projektin 
për pranimin e tridhjetë djemëve u 
përshtatën disa ambjente të 

ndërtesës ekzis-
tuese, por men-
dohej që të 
ndërtohej menjë-
herë një ndërtesë 
krejtësisht e re, 
sipas standarteve 
moderne. Përsa i 
përket 
shpenzimeve 
ekonomike u 
angazhuam për 

të kërkuar ndihmën e bamirësave në 
Itali. 
Lindi kështu në këtë 
periudhë, një bashkë-
punim zemërgjërë dhe i 
frytshëm me disa grupe 
vullnetarësh italian të 
cilët angazhoheshin ose 
me dërgimin e 
ndihmave ose me vënjen 
në dispozicion të punës 
sipas nevojave dhe 
aftësive. 
Fillon në të njëjtën kohë 
edhe qëndrimi i 
përkohshëm, sidomos 
gjatë muajve të verës, i 
bashkvëllezërve të rinj që jepnin 
kontributin e tyre në punën me të 
rinjët shqipëtar, duke i dhënë vetes 
mundësinë për të bërë një përvojë të 
vlefshme misionare. Kësaj i shtohet 
edhe fillimi i organizimit të 
kampeve verore vokacionale të të 
rinjëve italian të organizuara nga 
rogacionistat dhe nga lëvizjet 
kishtare të cilat janë të mikpritura në 
Shënkoll. 
Duhet thënë se puna e etërve 
rogacionistë në Shënkoll, duke qenë 
në fakt një nga pranitë rregulltare të 
para të organizuara në territor, 

natyrisht u bë një pikë referimi për 
grupet e tjera të cilat me kalimin e 
kohës filluan të vinin në Shqipëri. 
Meshtarët misionar angazhoheshin 
me shumë dëshirë për të ndihmuar 
priftërinjt dhe murgeshat të cilët 
dëshironin të punojnë në territorin e 
Lezhës. Shënkolli, u bë kështu 
gjatë viteve, pika e referimi për 
bashkësi të ndryshme rregulltare, 
qoftë mashkullore apo femërore, 
për shumë laikë dhe priftërinjtë. 
Kujtojmë bashkëmotrat Bijat e 
Zellit Hyjnor, motrat Bijat e 
Nazaretit, motrat Misionare të 
Mishërimit, Marianistat, etërit 

Vinçencian, motrat Shërbëtore të 
Marisë, etërit Barnabit. Ndër 
priftërinj kujtojmë Don Antonio 
Sciarra, Don Vincenzo 
Finocchiaro, Don Angelo 
Sacchiero, Don Fabio Cassol, prifti 
shqiptar Don Injazio Dema. 
Viti i parë i pranisë së etërve 
rogacionist në Shënkoll (1992) 
përfundon me vizitën e Eprorit të 
Lartë të Kongregatës, At. Pietro 
Cifuni, i cili, duke e parë 
përsonalisht fillimin premtues të 
misionit, konfirmon vullnetin e 
etërve Rogacionist të angazhohen 
në tokën shqiptare.    

 

Shënkoll, Kisha 

1992, Shënkoll, S.E.Mons. Ivan 

Shënkoll 1993, seminari 
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Viti i ri 1993 do të shënojë fazën 
vendimtare në rrugën fillestare të 
misionit. Formohet mbi të gjitha 
bashkësia me ardhjen e At. Ottavio 

Vitale, një prift i ri rogacionist nga 
bashkësia e Tranit (BA), i cili u bë 
bashkëpunëtori i parë i At. Luigi 
Amato dhe në të ardhmen do të 
jetë Ipeshkvi i Lezhës. Gjatë vitit, 
filloi puna për rindërtimin e kishës 
si dhe për zgjerimin e strukturës për 
djemët e qendrës vokacionale për tu 
krijuar strehim sa më të 
përshtatshëm djemëve, numri i të 
cilëve rritej dita ditës (rreth 40). 
Rregjistrojmë në janar, praninë e 
parë në Shënkoll të grupit Karitas të 
Famullisë “Shën Maria e Martirëve” 
nga Irpino Ariano me Famullitarin 
Don Konstantin Pratola që fillon 
bashkëpunimin e tij. Binjakëzimi me 
misionin do të ketë zhvillim pozitiv 
sidomos me realizimin e ambulatorit 

mjekësor që do të inagurohet në 
korrik 1994. 
Por do të jetë 25 marsi 1993, festa e 
Lajmërimit të Jezusit, që do të 
shënojë një datë të rëndësishme për 
shtëpinë e Shënkollit. Për herë të 
parë, me një rit solemn, Jezusi është 
vendosur në mënyrë të qëndrueshme 
në Sakrament në tabernakullin e 
kapelës së seminarit pas Meshës së 
Shenjt. Sipas traditës Rogacioniste, 
që në kohën e themeluesit Atë 
Annibale, duhet të konsiderohet kjo 
ngjarje e rëndësishme liturgjike si 
fillim zyrtar i shtëpisë. Me Jezusin në 
Eukaristi, bashkësia ka më në fund 
qendrën e vet ideale dhe vepruese, 
burimin e zellin të saj 
apostolik. 
Në qershor, ne fillojmë të 
mirpresim në lokalet e 
misionit motrat Bijat e Zellit 
Hyjnor që duan të fillojnë 
punën e tyre në Shqipëri, ato 
kanë blerë një copë tokë në 
Pllanë, një fshat këtu afër. 
Motrat gjatë ndërtimit të 
shtëpisë së tyre, për tre vjet 
qëndruan në Shënkoll duke 
u bërë bashkëpuntore të 
vlefshme në mision. Në verën e atij 
viti filloi edhe përvoja vjetore e 
kampeve të punës dhe animacionit 

vokacional, që vazhdon akoma sot, 
që frekuentohet nga të rinj italian 
të nxitur nga realitetet rogazioniste 
në Itali. 
Një nga shqetësimet më të mëdha 
që në ditët e para për At. Luigi, së 
bashku me shpërndarjen e 
ndihmave të çdo lloji për njerëzit si 
dhe mbështetjen e familjeve në 
vështirësi, ka qenë pajisja e 
fshatrave me vend kultit, me 
ndërtimin apo rindërtimin e 
kishave. Në fakt nuk kishte 
ambiente për kremtimin e meshës; 
regjimi i kishte shkatërruar kishat 
ose i kishte kthyer në magazina, 
baraka apo teatër ato që ekzistonin. 

Normalisht, Mesha kremtohej në 
varreza dhe jashtë nën pemë, ose 
në shkolla.  

 

 

� Takimi i parë Takimi i parë Takimi i parë Takimi i parë     
i Ishi Ishi Ishi Ish----nxënësve të Shënkollitnxënësve të Shënkollitnxënësve të Shënkollitnxënësve të Shënkollit    
Në parashikim të kremtimit të 20 vjetorit të pranisë 

rogacioniste në Shqipëri, është bërë me 24 mars 

takimi i parë i Ish-nxënësve të shkollës vokacionale 

të Shënkollit. Në njëzet vitet e kaluara, të rinjët që 

ka qëndruar me ne për një periudhë pak a shumë të 

gjatë të kohës së studimit janë rreth 200. Nisma 

është hedhur me letër, 

me e-mail dhe me face-

book, i janë përgjigjur 

kësaj ftese rreth 30 të 

rinj. Shumë prej tyre, 

që e kanë pasur të pa-

mundur pjesëmarrjen 

sepse gjendeshin jashtë 

shtetit ose për shkak të 

ndonjë angazhinmi, 

kanë lajmëruar gjithsesi 

për pranimin e ftesës. 

Propozimi i hedhur 

gjatë takimit për të 

shprehur vlerat e 

“fituara” gjatë viteve të formimit edhe me një angaz-

him si shoqatë, nëpërmjet kushtetutës së Bashkimit 

lokal të Ish.nxënësve Rogazionist, është pranuar me 

interes të gjallë prej pjesmarrësve. Pas Meshës së 

Shenjt dhe drekës së bashku, me praninë edhe të 

Ipeshkvit Imzot Ottavio Vitale, takimi u mbyll me an-

gazhimin që të takohemi së shpejti për zhvillimin e 

mëtejshëm të iniciativës.●● (Mark Deda) 

 

Pllana, Kisha S.Annibale 

Vizita e P. Cifuni, Sup. Gen. 
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Duke mos pasur 
ndërmarrje 
ndërtuese, At. 
Luigi e ka parë 
të arsyeshme ta 
bëjë vetë këtë 
punë me 
ndihmën e 
teknikëve 

shqiptarë dhe vullnetarëve italian. 
Misionit iu desh kështu të fillojë si 
një ndërmarrje e vërtetë dhe të ketë 
pajisje si dhe mjete transporti të 
vetat. Ndërsa vazhdonte ndërtimi i 
kishave dhe mjediseve baritore, 
duhet të theksohet se në mënyrë 
provanie hyjnore u është dhënë 
punë disa kryefamiljarve. Kështu, 
është rindërtuar kisha e Shënkollit, 

dhe kanë lindur kisha në fshatrat 
Spitën, Pllanë, Zejmen, Rrilë, Tale, 
Barbullojë, Manati dhe 
Grykmanati. 
 Njerëz të panumërt 
kanë bashkpunuar 
nga themelimi i 
misionit nder të 
cilët kujtojmë: 
Lulzim Kaçeli, 
Kujtim Marinaj, 
Alfonso Lacaj, 
Viktor Tushaj, Sefer 
Prejsi, Pashk Ndoci, 
Pal Loku, Rrok 
Hoti, Gjergj Vulaj, 
Ndue  Gjini, Nikoll 
Gjini, Llesh Ndoj, 
Fran Bajraktar dhe 
shumë të tjerë. 
Përsa i përket punës 
baritore fillon të marrë ritmin e vet 
jeta e famullisë me Meshën e 
përditshme, sakramentet, 
kremtimet e vitit liturgjik, 
organizimi i katekizmit, vizitat në 

familje.  Lindi në famullinë e 
Shënkollit, nën drejtimin e At. 
Ottavio Vitale, grupi i të rinjve “I 
lumi Annibale” që ka meritën të 
mbledh, në ato ditë 
akoma të hutuara, të 
rinjtë e gjithë zonës, 
është me të vërtet i 
madhë numri i atyre 
që vijnë për 
katekizëm, veprim-
tari liturgjike, artis-
tike dhe kulturore. 
Një fushë e misio-
nin apostolik bëhet 
që në fillim burgu i 
Shënkollit, ku janë 
të mbyllur me 
qindra njerëz duke përfshirë edhe 

fëmijët. Çdo muaj 
bëhej katekizëm në 
burg, kremtohej 
Meshë, u jepshin 
sakramentet, dhe 
çonim gjërat e 
nevojshme. 
Shkolla vokacionale 
(ose seminari), që ka 
lindur nga viti 1992, u 
bë karakteristika 
dalluese e misionit 
tonë. Ajo siguronte 
një ambient të 

përshtatshëm të jetës së përbashkët, 
të përkushtimit shkollor, të 
vëmendjes ndaj katekizmit, të 
punës, për shumë fëmijë që banojnë 

rreth e qark shënkollit. I gjithë 
synimi është promovimi i një 
shoshitjeje të mprehtë dhe të një 
zgjedhjeje të mundshme të jetës 
rregulltare dhe priftërore.  

Situata objektive e vendit në kohën 
e menjëhershëm pas-komunizmit, 
pasojat e dëmshme të trashëguara 
nga rregjimi, papjekuria njerëzore 

dhe fetare e të rinjve të rritur në një 
ambient të armiqësuar ndaj besimit, 
tregojnë se perspektivat vokacionale 
ishin të paktën në vitet e para të 
rrezikshme. Shkolla, megjithatë, ka 
meritën që ka bërë të mundshme një 
aktivitet të fuqishëm edukativ 
njerëzor dhe të krishterë për qindra 
të rinj që tani dallohen në Shqipëri 
dhe jashtë saj. 
Në këto fusha të ndryshme misioni 
në Shënkoll ka shprehur në këto 
njëzet vjet dhe vazhdon të shprehë 
akoma sot angazhimin e tij në 
solidaritet për të fundit dhe 
ungjillizim falë kontributit të 
rregulltarve rogacionistë që kanë 
qënë të gatshëm për mision, 
vullnetarët e shumtë të të gjitha 

moshave dhe me prejardhje të 
ndryshme, organizatat ndërkom-
bëtare dhe bamirësat individual. ●● 
 

(Piero Schergna, Giorgio Nalin)  

 

Mons. O. Vitale e seminaristat 
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����    Shërbimi baritor në Famulli 
- Famullia e Shënkollit që përfshin 6 fshat (Shënkoll, 
Tale, Bregdet, Rrilë, Gajush, Barbullojë e Re); 

- Famullia e Zejmenit që përfshin 5 fshatra (Zejmen, 
Markatomaj, Pllane, Spiten, Berzan). 
Japin bashkpunimin e tyre Motrat Misionare të Mi-
shërimit, Bijat e Zellit Hyjnor, Bijat e Zojës Ndihmta-
re dhe Motrat e Familjes së Shenjt të Saviglianos. 
 

- Famullia e Shëngjinit (administrazion famullitar) ku 
bashkpunojnë Motrat Bijat e Zemrës së Shenjt.    

����    Ndihmë të varfërve 
- Shoqërim i të miturve në vështirësi; 

- Promovim i bijësimit nga larg të fëmijëve 
të varfër; 

-Mbështetje e familjeve të varfëra; 

-Prani dhe shërbim fetar në burgun e Shën-
kollit. 

����    Apostollati i Shkollës  
Shkolla Rogacioniste në Lezhë:  

*  Instituti i hotelerisë Annibale Di Fran-
cia me dy kurse guzhine dy vjeçare; 
 

*  Gjimnazi i Rogacionistave: me 3 se-
ksione. Bashkpunojnë në drejtimin 
shkollor Motrat Mësuese Venerini; 

*  Kopshti Annibale Di Francia. I dre-
jtuar nga Motrat Kanonikese të Kryqit. 

����    Animacion Vokacional 
- Shoqërim i grupeve të ministrantave 
të famullive; 

- Veprimtari baritore rinor (katekizëm, 
orator, shoqata); 

- Animacion i lutjes për thirrje dhe i 
grupeve të lutjes; 

- Pjesëmarrje në nismat vokacionale të 
Dioqezës; 

- Animacion gjatë muajve të verës të 
kampeve shkollore vokacionale të të 
rinjëve që vijnë nga Italia. 
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Manda o Signore!  
Apostoli santi alla tua Chiesa. 

Adresa jone: 
ETËRIT ROGACIONISTË 
SHËNKOLL (LEZHË) 
ALBANIA 
 

E-mail: shenkoll@rcj.org 

Annibale Maria Di Francia  (Messina, 1851- 

1927).  Me 1 qershor të vitit 1927 përfundoi 

jetën e tij tokësore në fshatin e Fiumara 

Guardia, jo lorg nga Messina, Atë Annibale 

Maria Di Francia. Kishte lindur në të njëjtin qytet, 76 vjet më parë, 

me 5 korrik 1851 nga një familje qytetare fisnike.  

Që i ri, kishte kuptuar, gjatë adhurimit eukaristik parimin e lutjes 

dhe baritores së thirrjeve, gjë që ju bë bindje e plotë kur lexoi në 

ungjill fjalët e Jezusit: “Të korrat janë të mëdha, kurse punëtorë ka 

pak. Lutjuni,(në latinisht rogate) pra Zotërisë së të korrave, të 

dërgojë korrtarë në të korrat e veta.” (Mt 9, 37-38; Lc 10, 2). Ky 

urdhër ungjillor (rogate!) u bë drita e jetës së tij dhe burimi i 

veprimtarisë së tij.  

I nxitur nga dashuria dhe nga zelli për shpëtimin e të gjithë 

njerëzve, në veçanti të të varfërve dhe jetimve, pas shugurimit 

meshtarak (16.03.1878) iu përkushtua shpëtimit moral dhe 

shpirtëror të njërës prej zonave më të varfra dhe të degjeneruara 

të qytetit të tij, lagja Avignone, ku e kishte bërë të hyjë, kur ishte 

akoma diakon, një lypës që kishte takuar për provani hyjnore. Në 

atë Lagje, të shndërruar rrënjësisht nga aktiviteti dhe veprimtaria e 

tij, filloi të mikpriste, t’u bëhej ndihmë dhe t’i formonte “nga ana 

civile dhe nga ana e fesë”, siç i 

pëlqente të theksojë, rinisë së 

braktisur dhe filloi ti bënte të 

luteshin për “punëtorë të mirë”.  

Atë Annibale përfshiu në 

veprimtarinë e tij edhe gra e burra 

duke filluar kështu Kongregatat e 

Bijave të Zellit Hyjnor (1887) dhe 

Etërve Rogacionist (1897). Meshtar 

i urtë dhe plot zell, kultivoi dhe 

predikoi dashurinë për fjalën e 

Zotit, për Eukaristinë, Virgjërën 

Mari, Shenjtërit dhe Kishën, duke iu 

bindur Papës dhe Ipeshkvinjve, pasardhës të Apostujve.  

“Paraprirës i përkryer dhe mësues i zellshëm i baritores moderne të 

thirrjeve”, u angazhua me çdo mjet për përhapjen e urdhërit  të 

Jezusit lutjuni pra Zotërisë së të korrave për dhuratën e “punëtorve 

të mirë”, duke e konsideruar si mjet të nevojshëm dhe të efektshëm 

për ungjillëzimin dhe promovimin njerëzor. 

Papa Gjon Pali II e ka shpallur të lumë me 7 tetor 1990 dhe shenjt 

me 16 maj 2004.  

Rogacionistat dhe Bijat e Zellit Hyjnor, Kongregata rregulltare të 
themeluara nga Shën Annibale Maria Di Francia, janë sot të pra-
nishëm në shumë shtete me veprimtarinë e tyre specifike: qendra 
shpirtërore për thirrje dhe për përhapjen e lujtes për thirrje, mi-
sion, famulli dhe shenjtërore, shkolla, konvikte, institute për han-
dikapatët, shtëpi-familje për të mitur, për nëna në vështirësi, për të 
vjetër, qendra shoqërore për mikpritjen dhe ndihmën e të varfërve 
të mënjanuar. Përvoja shpirtërore e Atë Annibale dhe misioni i tij 
janë të bashkëndara prej shumë laikve, burra dhe gra, që angazho-
hen të jetojnë shpirtin e “rogates” (lutjes për thirrje) në 
“Bashkimin e lutjes për thirrje”, të dëshiruar dhe të filluar nga 
vetë Atë Annibale. 


