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Giovanni Battista Scalabrini (1839-1905)

lindi në Fino Mornasco,  një vend ne krahinen e  Como 
- s, në Veri të Italisë, me 8 korrik 1839. I treti nder tetë 
fëmijë, pas gjimnazit hyri në seminarin e dioqezës së 
Como-s dhe qe shuguruar meshtar në 1863. Shprehi 
dëshiren të hyjë në Institutin Pontifikal të Misioneve të 
Jashtme (PIME), por ipeshvi përkundrazi i dha detyren 
si mësues dhe më pas si rektor i seminarit të vogel. 

Në 1870 qe emëruar famullitar i Shën Bartolomeo-s, 
një famulli në periferinë industriale të Como-s, aty zh-
villoi ndjeshmërine për kushtet e punëtoreve tekstile, 
të papunëve dhe invalidëve, aty shkruajti edhe katekiz-
min e vogël (Piccolo catechismo) për kopshtet e fëmij-
ëve (1875). Mbajti 11 konferenca mbi Koncilin e Parë 
të Vatikanit, të vleresuara edhe nga Don Bosco, dhe në 
1876, kur ishte vetëm 36 vjeç, Pio IX e emëroi ipeshkëv 
të Piaçences. 

Si ipeshkëv mori për model Shën Karlin, nga i cili imi-
toi përkushtimin baritor dhe vetë vendosshmërinë në 
reformimin e dioqezës. I bëri thirrje klerit në domosdo-
shmërine  e ushtrimeve shpirtërore, përtëriu disiplinen 
dhe studimet në tre seminaret, duke pershkuar refor-
mat e Luanit të XIII dhe të Pio IX. Nxiti bashkimin, e 
vënë në provë të rëndë prej mosmarrveshjes mes tran-
sigjentëve dhe intransigjentëve dhe mes rosminianëve  
e tomistëve. Ishte i gatshëm për pajtimin mes Kishës 
dhe Shtetit. 

Vizitoi për pesë herë radhazi te 365 famullitë e dio-
qezës, prej të cilave 200 në zonë malore, dhe për ate 



këto vizita ishin “detyra ime më e shtrenjtë”. Realizoi 
tre sinode dioqezane, kushtuar reformës, dëshmise së 
krishterë në Kishe dhe Eukaristisë, misterit të bashki-
mit. 

Themeloi mësimin e katekizmit si shkollë të vertetë 
dhe përtëriu përmbajtjet. Publikoi Revisten e parë 
Kateketike italiane (1876), po ashtu edhe Katekizmin 
Katolik (1877) dhe në 1889 kremtoi në Piacenza Kon-
gresin e parë Kateketik Kombëtar (i pari në llojin e vet 
në historine e Kishes). Pio IX i dha emrin Apostull i Ka-
tekizmit. 

U përkushtua pakursim të varfërve, posaçërisht në 
zinë e urisë te vitit 1879-1880, për të cilen shiti kelkun 
dhe kuajt. Themeloi Institutin e Shurdhë-memecëve 
(1879) dhe Vepren për punëtoret e kultivimit te Orizit 
“Opera pro mondariso” (1903) për mbështetjen fetare, 
shoqerore dhe sindakale të këtyre migranteve sezona-
le. Temave me karakter shoqëror iu përkushtoi librin 
Socializmi dhe veprimi i klerit. 

Mbi të gjitha, qe prekur thellë në shpirt nga proble-
mi i migracioneve të shumta në fundin e Tetëqindes. 
Studioi dinamikat e emigracionit, mbajti  konferenca të 
shumta  për te nxitur nxitur ndërhyrjen e qeverisë dhe 
të shoqërisë civile, u përkushtua për reformen ligjore.  
Për migrantët themeloi Kongregaten  e Misionarëve 
të  Shën Karlit (1887), të Motrave Misionare të Shën 
Karl Borromeo (1895) dhe një shoqatë laike,shoqërinë 
e Shën Raffaele (1889), vepruse në portet e nisjes  dhe 
zbarkimit. Së fundi , i bëri lutje Papës për  themelimin 
e një zyre qëndrore të Selisë Shenjte për kujdesin e të 
gjithë migrantëve. 

Veprimtaria e tij e jashtëzakonshme si bari, nismat e 
ndryshme shoqërore buronin prej një shpriti kushtuar 
tërësisht Zotit, i cili gjente ushqimin e tij në Eukaristinë 
e Shenjtë, i cili dinte të pranojë kryqin (fac me cruce 
inebriari- bëj të dehem me kryqin) dhe kishte një de-
votshmëri birësore drejt Zojës. Përkushtimi i plote Zotit 
e shpuri ta bënte të tijin planin e shën Palit, të dhu-
rohet krejtësisht në të gjithë. Papa Gjon Pali i II e shpalli 
të Lum me 9 nëntor 1997. 



NGA TRADITIO SCALABRINIANA 

• Duke u hapur pranimit të tjetrit, dëshmojmë 
stimen për çdo njeri dhe veçanërisht për perso-
nin migrant. 

• Përvoja e të qenurit njerëzor na zbulon kalue-
shmërine e ndenjës sonë në ketë botë. 

• Në dallimin e personave dhe të kulturave 
njohim një pasqyrim të pasurisë së Zotit.

Lutja drejtuar  te Lumit  
Giovanni Battista Scalabrini 

O i Lumi  Giovanni Battista Scalabrini, 
me zemër ipeshkëvi dhe zell prej apostulli  
je dhuruar tërësisht të gjithëve. 
Ke dëgjuar britmat e migrantëve, 
folur në emër të tyre, 
mbrojtur të drejtat e tyre. 
Eukaristia qe mbështetja jote, 
kryqi i Jezusit streha jote, 
Maria, nëna e Kishës ngushllimi yt. 
Me ndermjetësinë tënde 
Hyji, që është Atë, Bir e Shpirt Shejt, 
dhënte paqen botës mbarë, 
mbroftë ata që të mbeshtetur 
nga shpresa përshkojnë detëra e kufinjë, 
na beko ne dhe të afërmit tonë 
dhe na jep hirin që me besim ia paraqesim 
zemrës sate prej ati.  Amen

Ati yne, Të falemi Mari dhe Lavdi Atit për shenjtërimin 
e të Lumit Giovanni Battista Scalabrini.
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