
Çdo të dielë në orën 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte

Blessed Mother Teresa Albanian Mission
739 Browns Line, Etobicoke, Ontario M8W 3V7

Tel. 416 503 4509 dhe 647 558 9382
www.misioninenetereza.com

KUSHTIMI I KRISHTIT

2 SHKURT 2014

K ur, sipas Ligjit të Moisiut, u mbushën ditët e pastrimit të tyre, Jozefi dhe Maria e çuan Jezusin në Jerusalem, 
për t’ia kushtuar Zotit, - sikurse shkruan në Ligjin e Zotit: ‘Çdo i parëlindur mashkull le t’i kushtohet Zotit’ – 

dhe për të dhënë flinë sikurse thuhet në Ligjin e Zotit ‘një parë turtuj ose dy zogj pëllumbash.’ Në Jerusalem aso 
here jetonte një njeri, që quhej Simon. Ishte njeri i drejtë dhe i përshpirtshëm. Priste ngushëllimin e Izraelit e në të 
ishte Shpirti Shenjt. Shpirti Shenjt ia kishte zbuluar se s’do të vdiste pa e parë Mesinë e Zotit. I nxitur prej Shpirtit 
Shenjt erdhi në Tempull. Kur prindërit e sollën Jezusin foshnjë për të kryer rregulloren e ligjit mbi të, Simoni e 
mori para duarsh, falënderoi Hyjin e tha: “Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë shërbëtori yt në paqe, sikurse the 
ti vetë, sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve: Driten që bën të njohin 
Ty paganët, e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.” Prindërit e tij çuditeshin për sa thuhej për të. Atëherë Simoni i 
bekoi dhe i tha Marisë, nënës së tij: “Shih! Hyji e caktoi këtë femijë të shkaktojë rrënim e ngritje për shumëkënd 
në Izrael. Do të jetë edhe shenjë të cilës njerëzit do tëi kundërshtojnë. Edhe ty vetë një shpatë do ta shporojë 
shpirtin, që të zbulohen shestimet e zemrës së shumëkujt.” Ishte aso here edhe Ana profeteshë, bija e Fanuelit, 
prej fisit të Aserit, shumë e vjetër. Pas vajzërisë së vet, jetoi në martesë gjithsej shtatë vjet, kurse si grua e vejë, 
arriti deri në tetëdhjetë e katër vjet. Ajo nuk e lëshonte Tempullin. I shërbente Hyjit ditë e natë me agjërim e me 
uratë. Shi në atë moment arriti edhe ajo dhe filloi të lëvdojë Hyjin dhe t’u tregojë për këtë foshnjë të gjithë atyre 
që prisnin shpërblimin e Jerusalemit. Pasi kryen gjithçka duhej bërë sipas Ligjit të Zotit, u kthyen në Galile, në 
qytetin e vet, Nazaret. Fëmija rritej, forcohej e merrte fuqi përplot me urti; dhe hiri i Hyjit ishte në të. Lk 2, 22-40
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GUARDIAN ANGEL PRAYER

Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, 
pasi Hyji, për mëshirë të vet, 

më ka lënë nën mbrojtjen tënde, 
ti sot më shndrit, më mbaj, 
më ruaj e më sundo. Amen.

➍

COME, HOLY SPIRIT,
and fill my heart with Your gifts.

Let my love be true
and my charity be generous.

Help me in all my needs,
and grant me knowledge

to do what is right.
Advise me in my doubts,

strengthen me in my weakness,
protect me when I am tempted

and console me when I am afraid.
Graciously hear me, O Holy Spirit,

and pour Your light
into my heart, mind and soul.

Help me to live a holy life 
and grow in goodness and grace.

AMEN.

Remember, O most gracious Virgin Mary,
that never was it known that anyone 

who fled to your protection,
implored your help, or sought 

your intercession, was left unaided.
Inspired with this confidence,

I fly to you, O Virgin of virgins, my Mother.
To you I come, before you I stand, 

sinful and sorrowful.
O Mother of the Word Incarnate,

despise not my petitions,
but in your mercy, hear and answer me.

Amen.

EJA, SHPIRTI SHENJT,
dhe mbushe zemrën time me dhuratat e Tua.

Bëj që dashuria ime të jetë e vërtetë
dhe zemra ime bujare.

Më ndihmo në nevojat e mia,
dhe ma jep diturinë të bëj çfarë është e drejtë.

Më këshillo kur jam në dyshim,
më forco kundër dobësive të mia,

më mbro kur jam i tunduar
dhe më ngushëllo kur jam i frikësuar.

Ki mirësi të më dëgjosh, O Shpirti Shenjt,
dhe mbushe me dritën tënde zemrën, mendjen dhe 

shpirtin tim.
Më ndihmo të jetoj një jetë të shenjtë

dhe të rritem i mirë e në hir.
AMEN.



Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:30 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...
3 Shkurt Shen Vlashi
4 Shkurt Shen Veronika
5 Shkurt Shen Agata
6 Shkurt Shen Pal Miki e shoket martire
8 Shkurt Shen Jeronim Emiliani dhe Jozefina Bakhita
Takim per Krezmim...
Te dielen 9 shkurt ne oren 11:15 te Kisha.
Papa: nëse humbasim kuptimin e Zotit, 
edhe mëkati më i shëmtuar duket vogëlsi

“Kur mungon prania e 
Zotit ndërmjet njerëzve, 
humbet kuptimi i mëkatit, 
e kështu mund të 
ndodhë t’i bëjmë të tjerët 
të paguajnë çmimin e 
mediokritetit tonë të 
krishterë. E pohoi Papa 
Françesku në homelinë 

e Meshës, kremtuar sot paradite në Shtëpinë e Shën 
Martës. T’i lypim Zotit hirin të mos na meket kurrë prania 
e Mbretërisë së Tij, ishte porosia kryesore e Papës.
Një mëkat i rëndë, siç është për shembull shkelja e 
kurorës, shikohet thjesht si problem për t’u zgjidhur. 
Këtë rrugë, treguar në Leximin e parë të Liturgjisë së 
sotme zgjedh Davidi mbret. E Papa e përdori si pasqyrë, 
për të vënë para saj ndërgjegjen e gjithë të krishterëve. 
Davidi joshet nga Betsabeja, gruaja e Urisë, gjeneral i 
tij. E merr gruan, nësa të shoqin e nis në vijën e parë 
të betejës, që të gjejë vdekjen. E vërtet, Uria vritet. E 
Davidi mëkaton rëndë, duke kryer, kështu, një vrasje 
me paramendim. Bën pra, një mëkat mortar, por nuk e 
ndjen fare se ka mëkatuar, sqaroi Papa, e as që i shkon 
nëpër mend të lypë falje. Çka e shqetëson, është si ta 
zgjidhë këtë problem kaq të mprehtë, pa i hyrë ferrë në 
këmbë: “Të gjithëve mund të na ndodhë kjo gjë. Të 
gjithë jemi mëkatarë e të gjithë të tunduar e tundimi 

është buka jonë e përditshme. Nëse ndokush do të 
më thoshte: ‘Jooo, unë nuk jam tunduar kurrë!’, ose 
është kerubin, ose paksi i krisur, apo jo? Kuptohet… 
Është normale në jetë lufta e djalli nuk rri duarkryq, 
lufton për të arritur fitoren. Por problemi, problemi 
më i rëndë që vërejmë në këtë fragment, nuk është 
tundimi, e as mëkati kundër Urdhërimit IX, por mënyra 
si vepron Davidi. Davidi nuk flet fare për mëkatin, 
flet për problemin, që duhet zgjidhur. Kjo është 
shenja. Kur mbretëria e Zotit mungon, kur Mbretëria 
e Zotit meket, një ndër shenjat e para është humbja 
e kuptimit të mëkatit”. Çdo ditë, kur themi ‘Ati ynë’, ne 
i kërkojmë Zotit “Ardhtë Mbretëria jote!”, gjë që, kujtoi 
Papa, do të thotë “t’u rritët pushteti”. Por kur humbet 
kuptimi i mëkatit, humbet edhe kuptimi i Mbretërisë 
së Zotit e vendin e saj, nënvizoi Papa, e zë “vizioni 
antropologjik i mbifuqishëm”, ai që e shtyn njeriun të 
mendojë se i lejohet të bëjë gjithçka: “Pushteti i njeriut, 
në vend të Lumnisë së Zotit! Kjo është buka jonë e 
përditshme, e, prej këndej, edhe lutja e përditshme, 
drejtuar Zotit: ‘Ardhtë mbretëria jote, u rritët Pushteti 
yt’, sepse shëlbimi nuk vjen nga dinakëritë tona, nga 
dhelpëritë tona, nga veletitë tona, nga aftësia jonë për 
t’i ngatërruar punët sipas dëshirës. Shëlbimi do të 
vijë nga Hiri i Tënzot e nga ushtrimi i përditshëm, që 
bëjmë për t’u mbushur plot me këtë hir në jetën tonë 
të krishterë”. Mëkati i rëndë i sotëm është se njerëzit e 
kanë humbur kuptimin e mëkatit. Papa Françesku citoi 
një frazë të famshme të Piut XII e, më pas, u rithkye tek 
Uria, njeriu që kishte vetëm një faj: gruan e bukur, e që 
prandaj u çua drejt vdekjes nga vetë mbreti i tij. Uria, 
vijoi Papa, bëhet kështu, simbol i të gjitha viktimave të 
mburrjes sonë fajtore, të parrëfyer: “Po ju rrëfej se, kur 
i shikoj këto padrejtësi, këtë qëndrim mburracak 
njerëzor, e kur shikoj se rrezikohem edhe vetë të ec 
në këtë hulli, kur rrezikohem ta humbas kuptimin e 
mëkatit, më bën mirë të mendoj jo për një, por për 
shumë Uri të historisë, që edhe sot vuajnë për shkak 
të mediokritetit tonë të krishterë, kur ne e humbasim 
kuptimin e mëkatit, kur e lëmë Mbretërinë e Zotit 
mbas shpine. Këta janë martirë të mëkateve tona të 
panjohura, të parrëfyera. Do të na bëjë mirë, sot, të 
lutemi për të gjithë, që Zoti të na japë përherë hirin 
të mos e humbasim kuptimin e mëkatit, që Mbretëria 
e Zotit në ne të mos meket. E edhe të çojmë një lule 
shpirtërore mbi varrin e këtyre Urive të kohëve tona, 
që paguajnë shpenzimet e gostisë së njerëzve të 
sigurt, të krishterëve, të cilët e ndjejnë veten të pafaj, 
në veprimet e tyre krejtësisht të fajtore”.
Francis: “When you lose the sense of 
sin, you lose the sense of the Kingdom 
of God”
POPE FRANCIS
At this morning’s mass 
in St. Martha’s House 
Francis rejected the 
power of man over 
God’s glory. Guiltless 
people fall victim 
to human pride and 
Christian mediocrity
DOMENICO AGASSO JR 
- ROME

When the Lord is absent among men, they “lose the 
sense of sin” and others risk falling victim to “Christian 
mediocrity.” Francis warned against this in this morning’s 
homily in St. Martha’s House.
The Pope referred to the “grave sin” of “adultery” as an 
example. Adultery is declassified as simply a “problem 
to be solved.” This is what happens in today’s reading: 
King David falls in love with Bathsheba, the wife of Uriah, 
one of his generals. David took her for his own and sent 
her husband to the front lines of battle where the man 
was killed. In actual fact, the Pope stressed, David also 
committed murder. And yet, having committed both 
grave sins, the King is not moved. Despite committing 
a grave sin, David does not feel pity and fails to ask 
forgiveness, the Pope observed. He only considers how 
he can resolve a problem.
“This can happen to us all. We are all sinners and we 
are all tempted and the temptation is our daily bread. If 
anyone ever said: ‘I’ve never been tempted’, either you 
are a cherub or a bit ‘ stupid, right? It’s understandable 
...its part of life’s normal struggle, and the devil is never 
quiet, he wants his victory.”  
“But the problem - the most serious problem in this 
passage - is not so much temptation and sin against the 
ninth commandment, but David’s behaviour,” Francis 
said. “Here, David does not speak about sin, but about 
a problem that needs solving. This is a sign! When the 
Kingdom of God is forgotten, when the Kingdom of God 
diminishes, one of the signs is a loss of the sense of sin.”
“When you lose the sense of sin, you also lose the “sense 
of the Kingdom of God” and in its place - the Pope said 
- there emerges an “anthropological vision” according to 
which “I can do anything.”  
“The power of man instead of God’s glory! This is the 
daily bread. This is why we pray every day to God’ Thy 
kingdom come, Thy kingdom grow,’ because salvation 
will not come from our cunning, our cleverness, our 
intelligence in doing business. Salvation comes from 
God’s grace and how we train ever day of our Christian 
life for this grace.” 
 Pope Francis then quoted a famous phrase used by 
Pope Pius XII: “The greatest sin today is that men have 
lost the sense of sin.”
He then went on to look at Uriah the innocent man put to 
death because of his king’s guilt. Uriah, the Pope says, 
becomes the emblem of all the victims of our inadmissible 
pride: “I confess to you, when I see these injustices, this 
human pride, even when I see the danger that this will 
happen to me, the danger of losing the sense of sin, it 
makes me think of the many good Uriahs down through 
history, of the many Uriahs who today suffer our Christian 
mediocrity, when we lose the sense of sin, when we 
diminish God’s kingdom ... These are the unrecognized 
martyrs of our sins.”
“It would do us well to pray for ourselves today, that 
the Lord give us the grace to never loose the sense 
of sin, that His Kingdom is not diminished in us. We 
should also bring a spiritual flower to the graves of these 
contemporary Uriahs, who pay the bill for the feast of 
the secure, of those Christians who feel secure,” Francis 
said, concluding this morning’s mass.
Pope Francis twitter 01/31/2014
No one saves oneself. The community is essential.

Papa Françesku: dyzim absurd, të duash 
Krishtin pa Kishën

I krishteri nuk mund të 
kuptohet pa Kishën”: 
kështu pohoi sot 
në mëngjes, Papa 
Françesku, në meshën 
e kremtuar në Shtëpinë 
e Shën Martës, në 
Vatikan. Ati i Shenjtë 

foli për tri shtyllat, mbi të cilat mbështetet përkatësia 
kishtare: përvuajtëria, besnikëria dhe lutja për 
Kishën.00:03:37:27 Homelia e Papës mori shkas nga 
figura e mbretit David, që paraqitet në liturgjinë e sotme. 
Njeri, që flet me Zotin, ashtu si biri flet me atin e vet, 
duke pranuar edhe “jo”-në si përgjigje, pa u mërzitur. 
Davidi, vërejti Ati i Shenjtë, e ndjente thellë në shpirt se 
i përkiste Popullit të Hyjit. Ky lexim liturgjik na nxit edhe 
ne ta pyesim veten nëse ndjehemi pjestarë të Kishës e 
si e kuptojmë dhe e jetojmë këtë përkatësi: “I krishteri 
nuk është një i pagëzuar, që merr Sakramentin e pastaj, 
shkon në punë të vet. Fryti i parë i Pagëzimit është të të 
bëjë anëtar të Kishës, të Popullit të Zotit. Nuk mund të 
kuptohet i krishteri pa Kishën. Për këtë arsye, i madhi Pali 
VI thoshte se është dikotomi, apo dyzim absurd, ta duash 
Krishtin pa Kishën; ta dëgjosh Krishtin, por jo Kishën; 
të rrish me Krishtin në një cep të Kishës. Nuk është e 
mundur. Është dyzim absurd. Ne e marrim mesazhin 
ungjillor brenda Kishës e rritemi në shenjtëri brenda saj, 
në udhën që bëjmë brenda Kishës. Rruga tjetër është 
fantazi, ose, siç thoshte Papa, dikotomi absurde”. Por si 
ta kuptojmë përkatësinë tonë në Kishë? Për këtë, nënvizoi 
Papa Françesku, na ndihmojnë tri shtylla mbështetëse. 
E para është përvuajtëria, e cila na bën të kuptojmë se 
është hir i madh të jemi anëtarë të një bashkësie, si ajo 
e krishterë: “Njeriu që s’është i përvuajtur, nuk mund të 
ndjejë bashkë me Kishën, ndjen vetëm ç’i pëlqen asaj, 
apo atij. Por është pikërisht kjo përvuajtëri, që shihet në 
Davidin: ‘Kush jam unë, o Zot, e ç’është shtëpia ime?’. 
Me vetëdijen se historia e shëlbimit nuk ka filluar nga unë 
e nuk do të përfundojë kur të vdes unë. Jo, është histori 
e gjatë shpëtimi: lindesh, Zoti të merr, të bën të ecësh 
përpara, pastaj të thërret e kështu, historia vazhdon. 
Historia e Kishës ka filluar para nesh e do të vazhdojë 
edhe pas nesh. Përvuajtëri: jemi një pjesë e vogël e një 
populli të madh, që ecën në udhën e Zotit”. Pilastri i dytë 
është besnikëria, e cila duhet lidhur me bindjen, vazhdoi 
Ati i Shenjtë: “Besnikëri ndaj Kishës; besnikëri ndaj 
mësimeve të saj; besnikëri ndaj Besojmës; besnikëri 
ndaj doktrinës, të cilën duhet ta ruajmë. Përvuajtëri e 
besnikëri. Edhe Papa Pali VI thoshte se ne e marrim 
mesazhin e Ungjillit si dhuratë e duhet ta transmetojmë 
si dhuratë, por jo si diçka tonën: është dhuratë, që e kemi 
marrë, e që e japim. E në këtë transmetim, duhet të jemi 
besnikë. Sepse kemi marrë e duhet të japim një Ungjill, që 
s’është yni, por i Jezusit, prandaj, nuk duhet – siç thoshte 
Pali VI – të bëhemi zotër të Ungjillit, zotër të doktrinës që 
na është dhuruar, për ta përdorur sipas qejfit”. Shtylla e 
tretë, tha Papa Françesku, është një shërbim i veçantë: 
“lutja për Kishën”. A lutemi për Popullin e Zotit? – pyeti 
Ati i Shenjtë. Në meshë, në shtëpi, kur lutemi për vete? 
Hyji na ndihmoftë ta kuptojmë më mirë përkatësinë tonë 
në Kishë, përfundoi Papa, e ta ndjejmë më tepër veten 
pjestarë aktivë të saj.

➋ ➌


