
Bartolomeo Garelli 

i treguar nga don BOSKO 
 

Dita e festës së Zojës së Papërlyer, po bëhesha gati të vishja paramentet e shenjta për të 
kremturar Meshën. Kleriku i sakrestisë, Jozef Komoti, duke parë një djalosh në një qoshe, e fton 
të vijë për të shërbyer Meshë:  
-Nuk di, iu përgjigj i turpëruar, -Eja – I tha tjetri – dua që ti të shërbesh Meshë, përse vjen në 
sakristi? 
Pasi tha këto fjalë mori shkopin e fshesës dhe ia dha kokës dhe shpatullave atij të gjorit. Ndërsa 
djaloshi po ikte me të katra: 

- Çfarë bën? i thashë me zë të lartë, -përse e godisni? 
- Sepse vjen në sakresti dhe nuk di të shërbejë në Meshë. 
- Bëtë keq. 
- Po ty ç’të duhet?  
- E kam mik ma thërrisni shpejt kam nevojë të flas me të. 

Djali kthehet i turpëruar. I ka flokët e qethura, xhaketën e ndotur me gëlqere. Një i ri emigrant. 
Ka të ngjarë që të tijët t’i kenë thënë: “Kur të shkosh në Torino, shko në Meshë. Ai ka ardhur, 
por s’ka guxim të futet në kishë mes njerëzve të veshur mirë. Atëherë është futur në sakresti, 
ashtu siç bëjnë të rinjtë në fshatra. 
Duke iu afruar e pyeta 

- “A ke marrë pjesë në Meshë’? 
- Jo  
- Eja të dëgjosh, pastaj do të tregoj diçka që do të pëlqejë 
- Ma premtoi dhe  pasi kremtova meshën dhe bëra falënderimin, e çova tek kori dhe me 

fytyrën plot gaz, i fola: 
- Miku im më i mirë, si e ke emrin? 
- Bartolomeo Garelli. 
- Nga vjen? 
- Nga Asti 
- Çfarë zanati bën?-Muratorin. 
- Është gjallë yt atë?-Jo ka vdekur.  
- Sa vjeç je? 
- 16. 
- A di të shkruash e të lexosh? 
- Jo  
- A di të këndosh, djali duke fshirë sytë më shikoi me ngulm gati i mrekulluar dhe m’u 

përgjigj  
- Jo  
- A di të fishkëllesh? 
- Bartolomeo filloi të qeshë. - Këtë desha edhe unë. Filluam të bëheshim miq, vazhdova 

pastaj më me kurajo. 
-A e ke bërë kungimin e parë? 
- jo akoma  
-A je rrëfyer ? 



-po kur isha i vogël 
-A shkon në katekizëm ? 
-nuk guxoj, fëmijët më të vegjël më tallin  
-Po nëse bëj katekizëm me ty, a do të vije ta dëgjoje? 
-Me shumë qejf, edhe këtu, veçse mos më rrahin…. 

- Jo, mos u bej merak ,  
- Kur mund të fillojmë katekizmin 
- Që tani. 
- Po si  
- Me një lutje 
- Por unë s’di të lutem. 
- Mos u mërzit, përsërit pas meje: 
- Të falem Mari 
- Të falem Mari 

U ndalëm kështu të dy për t’iu lutur nënës sonë Zojës Mari 
Ishte data 8 dhjetor festa e Zojës së papërlyer… 
Gjithçka filloi me atë lutje të thjeshtë nënës qiellore. 
E nëse sot ka kaq shumë oratore, shkolla, qendra rinore... ku mësohet arti i jetës është vetëm falë 
Zojës së Papërlyer  
 
Le ta lusim së bashku:  
 
 


