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Ngadhënjimi i Kryqit / 
The Triumph of the Cross

14 Shtator 2014

A skush nuk u ngjit në qiell, përveç Birit të njeriut që zbriti nga qielli. Dhe, 
sikurse Moisiu e lartësoi gjarprin në shkretëtirë, po ashtu duhet të lartësohet 

edhe Biri i njeriut, që kushdo të besojë në të ta ketë jetën e pasosur.
Vërtet, Hyji aq fort e deshi botën sa që dha një të vetmin Birin e vet kështu që, 
secili që beson në të, të mos birret, por të ketë jetën e pasosur.
Në të vërtetë Hyji nuk e dërgoi Birin që ta dënojë botën, por që bota të shpëtojë 
nëpër të. Gjn 3, 13-17



Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:00 te Kisha: 
Our Lady of the Miraculous Medal, 739 BROWN’S 
LINE, Etobicoke, M8W 3V7 (Browns Line & Evans 
Avenue) Phone (416) 255-2721. Kisha ndodhet 
menjehere mbrapa Slovenia Credit Union. Public 
transport: Brown’s Line at Coules Court North Farside 
(15 m N) 123. Per me shume informacion shih faqen 
internet: www.ourladyofmm.com ose kunsulto 
harten e ketushme.

Kalendari liturgjik...
15 Shtator  Zoja e dhimbshme
16 Shtator  Shen Korneli dhe Cipriani
17 Shtator  Shen Robert Belarmini
18 Shtator  Jozef Kopertini
19 Shtator  Shen Januari (Gjenari)
20 Shtator  Martiret koreane

Lutja për vizitë të suksesshme dhe të bekuar
të Atit të shenjtë, Françeskut Papë në Shqipëri
Veprim përgatitor për ardhjen e Françeskut Papë 
në Shqipëri

“O Atë i mirë, me ndërmjetësimin e 
Nënës së Këshillit të mirë,
të cilën etërit tanë e zgjodhën për 
mbrojtëse dhe pajtore,
të të Lumturës Nënë Terezë dhe të 
Shërbëtorëve të Hyjit,
po Të lutemi, që vizita që Ati i shenjtë, 
Françesku Papë,
do ia bëj Vendit tonë, të jetë e 
suksesshme dhe plot bekim.
Përtërije në dashuri për Ty dhe për 
njëri-tjetrin mbarë popullin shqiptar: 
të moshuarit, burrat dhe gratë, fëmijët 
dhe të rinjtë,
që të gjithë së bashku, në Hyjin, të jemi 
shembull i shenjtërisë së jetës.
Bëj që të Krishterët të shkojnë pas 
Krishtit dhe ta dëshmojnë,
para njerëzve të kohës sonë dhe 
breznive të reja.
Vizita e Pjetrit të ditëve tona le të jetë 
për ne nxitje,

forcë dhe shërim i shpirtit tonë të vuajtur,
që me gatishmëri, gjithmonë t’i jetojmë 
vlerat e vërteta,
që burimin e kanë në dashurinë e 
Krishtit.
Së bashku më Atin e shenjtë, 
Françeskun Papë,
na vizito, o Shpirti Shenjt dhe përtërije 
fytyrën e Vendit tonë,
dhe në të, përtërij të gjithë bijtë e bijat e 
tua, Shqiptar!
Amen.

Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene:
Aleks  Coku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Malaj
Anton Tinaj
Anton Brunga
Arben Toma
Arben Pepa
Arben Marku
Ardian Preçetaj
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Beniamin Hasko
Edmond Kacorri
Eduard  Shkreli
Erion Tase
Flobenc Shkalla
Gjergj  Nikolla
Ladi Lumaj
Lekë Tarazhi
Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Marash Martinaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri

Mhill Ftoni
Ndok Macaj
Ndue Cacaj
Nik Biçi
Nush Kacaj
Nush Dokaj
Paulin Lukani
Petrit Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Frani
Prek Spaqi
Prek  Kaçaj
Preke Gjonaj
Roza Kalaj
Rrok Gjoni
Sander Kosmaci
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Tom Ulaj
Ton Vocaj
Vaso Gjuravcaj
Viktor Pleti
Viktor Gjokaj
Vitor Mernacaj
Vladimir Doda
Zef Deklaj

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte!
Per Hakun e KIshes: Vini re…
Sikur eshte caktuar me vendim te shumices se 
anetareve Haku Vjetor i Kishes eshte 500 dollare 
dhe mund te jipet ne cash, check ose me credit card 
(shih faqen website misioninenetereza.com Donate 
Now for Blessed Mother Teresa MIssion), ne nje 
shume te vetme ose pjese pjese gjate vitit. Ata te 
cilet per arsye te ndryshme jane ne veshtiresi te 
kontaktojne drejperdrejt me famullitarin.
Lamtumirë përgjithmonë, apo 
mirupafshim?

Në audiencën e 
përgjithshme Papa 
kujtoi sa vepër e 
madhe mëshire 
është t’u rrish pranë 
njerëzve në prag 
të vdekjes, kur 
përgatiten ta lënë 
këtë botë. Çast, ➋



➌

që njerëzimi e quan “i lamtumirës”, e Kisha nënë, 
i përshëndetjes plot shpresë: “mirupafshim”. Çast 
që nuk mungon të vijë për gjithë të gjallët, pa asnjë 
përjashtim! Pra, lamtumirë apo mirupafshim? Si ta 
kuptojmë? Na e mëson Papa, duke ia paraqitur edhe 
një herë botës shembullin e së Lumes shqiptare, 
Nënë Terezës. E kuptoi mirë e Lumja Terezë, tha 
Papa në audiencën e sotme të përgjithshme, kur 
endej nëpër rrugët e Kalkutës e atje… “Gjente 
njerëz në gramat e fundit, rrugëve, njerëz që 
kishin nisur t’i hanin minjtë e hendeqeve, e ajo i 
merrte e i çonte në shtëpinë e saj, që të vdisnin 
të pastër, të qetë, në paqe. E nuk u thoshte kurrë 
lamtumirë, por mirupafshim. Shumë burra e gra, 
si ajo, e kanë bërë këtë. E ata i presin atje, lart, 
për t’u hapur portat e qiellit. Sa gjë e bukur është 
t’i ndihmosh njerëzit të vdesin mirë, të shkojnë 
në paqe”. Mirupafshim, pra, është përshëndetja e 
krishterë, që duhet t’i bëjmë njeriut në grahma, me 
bindjen se do ta gjejmë te portat e qiellit, ku të vijë 
ora për t’i thënë edhe ne “Të mirupafshim” kësaj bote.

Pope Francis: “God is not a magician, 
He is the Creator!”

SISTINE CHAPEL - THE CREATION OF ADAM, 
DETAIL
On the day the Church celebrates the Nativity of 
Our Lady, Francis dedicated today’s homily for 
the St. Martha House mass to creation and God, 
who walks with us through history
MAURO PIANTA | VATICAN CITY
“God is not a magician who did things with a magic 

wand,” Vatican Radio quotes the Pope saying. 
“On the day the Church celebrates the Nativity of 
Our Lady, Pope Francis reflected on creation and 
God’s journey with us through history During this 
morning’s mass in St. Martha’s House he observed 
that when we read the Book of Genesis “there is the 
danger of thinking that God was a magician” who 
did things “with a magic wand.” But, he warned, “it 
was not so because, God made things and allowed 
them to proceed with internal, interior laws that He 
gave to each one, so that they could develop and 
arrive at fullness”.  “The Lord gave autonomy but not 
independence to the things of the universe.” “For 
God is not a magician, He is the Creator! But when 
on the sixth day, of that story, He comes to create 
man, He gives him another autonomy, somewhat 
different, but not independent: an autonomy that is 
freedom. He tells the man to go forward in history, 
He makes man responsible for the creation, so that 
he would dominate creation, bring it forward and 
arrive at the fullness of time. And what was the 
fullness of time? What He had in his heart: the arrival 
of His Son. Because God – as we heard from Paul - 
has predestined us, all of us, to be conformed to the 
image of the Son.”
“This is the path of humanity, it is mankind’s journey. 
God wanted us to be like His Son and His Son to be 
like us”. The Pope spoke of the passage from today’s 
Gospel that recounts the genealogy of Jesus. “There 
are saints and sinners too on this list, but history 
continues because God has willed that all men be 
free”. And even if it is true that when man “misused 
his freedom, God drove him out of Paradise” He also 
“made a promise, so man left Paradise with hope. 
A sinner, but with hope”.  “Mankind did not make 
this journey alone: God walks with us. Because 
God chose an option: he opted for time, not for the 
moment. He is the God of time, He is the God of 
history, He is the God who walks with His children”. 
Until the “fullness of time” when His Son becomes 
man. God “walks with the righteous and the sinners.” 
He walks “with everyone, to arrive at that encounter, 
the final encounter of man with Him.”
The Gospel, he went on to say, brings this century-
long story to an end “in a tiny thing, in a small village” 
with Joseph and Mary. “The God of great history - he 
noted - is also in that little story there, because He 
wants to walk with everyone”. Francis quoted from St. 
Thomas, who stated: “Do not fear the great things, 
but also have regard for the small, this is divine”. 
“And this is how God is, He is in the great things, 
but also in the small. He is the Lord who walks…
and He is the Lord of patience. The patience of God. 
The patience he has had with all these generations. 
With all these people who have lived their story of 
grace and sin, God is patient. God walks with us, 
because He wants us all to come to be conformed 
to the image of His Son. And from the hour that He 
gave us the freedom in creation - not independence 
- until today, He continues to walk with us.
And so, therefore, “we come to Mary”, Francis said. 
Today, “we are in the antechamber of this story: the 
birth of the Virgin Mary”. “Let us ask in prayer that 

EAR JESUS, help me to spread Thy fragrance 
everywhere I go. Flood my soul with Thy spirit 
and love. Penetrate and possess my whole being 
so utterly that all my life may only be a radiance 

of Thine. Shine through me and be so in me that every soul 
I come in contact with may feel Thy presence in my soul. 
Let them look up and see no longer me but only Jesus. Stay 
with me and then I shall begin to shine as you shine, so to 
shine as to be a light to others.

Prayer of
Mother Teresa



Toronto • Scarborough • Mississauga • Brampton 

Rocco C Lofranco L.LB

The Madison Centre
4950 Yonge Street Suite 600
Toronto ON M2N 6K1

the Lord will give us the unity to walk together and 
peace of heart. This is today’s grace: Today we can 
look at Our Lady, the small, holy child without sin, 
pure and predestined to become the Mother of God 
and also look at the story that lies behind her, so 
long, over centuries and ask: ‘How do I journey in 
my story? Do I allow God walk with me? Do I allow 
Him walk with me or do I want to walk alone? Do I 
let Him caress me, help me, forgive me, carry me 
forward so that I may arrive at the encounter with 
Jesus Christ? ‘This will be the end of our journey: an 
encounter with the Lord. It would do us all good to 
ask ourselves this question today. ‘Do I let God be 
patient with me?’ And so, looking at this great story, 
and even this small village, we can praise the Lord 
and humbly ask that He give us peace, that peace of 
heart that only He can give us, that He only gives us 
when we let Him walk with us.”

Kramer’s Bar & Grill
1915 Yonge St Toronto 
Per Festa Private 
Kontakto Arben Toma 
Tel : 647-887-9058

• Fergese
• Reçel fi ku, pjeshke, 

kumbulle, qershie
• Marinade Speci,

kastraveci, lakre
• Speca te pjekur
• Speca djeges 
• Panxhar i kuq
• Komposto kumbulle
• Uje Mineral Tepelene
• Coffee Skenderbeu

www.kodra.org

Produkte
Shqiptare!
Prodhuar dhe
importuar nga 
Shqiperia.
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