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N ë atë kohë, Jezusi, plot me Shpirtin Shenjt, u kthye prej Jordanit dhe Shpirti e çoi në 
shkreti, ku, për dyzet ditë, e tundoi djalli. Ndër ato ditë nuk hëngri asgjë e, kur ato kaluan, 

pati uri. Atëherë djalli i tha: “Nëse je Biri i Hyjit, urdhëroj këtij guri të bëhet bukë.” Jezusi i 
përgjigji: “Thotë Shkrimi shenjt: ‘Njeriu nuk mund të jetojë vetëm me bukë’.”  Atëherë e ngriti 
lart dhe, për një çast, ia dëftoi të gjitha mbretëritë e botës, e i tha: “Ty do ta jap të gjithë 
këtë pushtet dhe lavdinë e tyre, sepse m’u dha mua, dhe unë ia jap kujt të dua. Nëse, pra, ti 
përkulesh në adhurim para meje, do të jetë krejt jotja.” Jezusi i përgjigji: “Shkrimi shenjt thotë: 
‘Adhuro Zotin, Hyjin tënd, dhe vetëm atij shërbej’!”  Atëherë e çoi në Jerusalem, e vuri në majë 
të Tempullit e i tha: “Nëse je Biri i Hyjit, hidhu prej këtu poshtë, sepse Shkrimi shenjt thotë: ‘Hyji 
për ty do t’u urdhërojë engjëjve të vet që të ruajnë’, dhe ‘do të mbajnë para duarsh, që të mos 
e vrasësh këmbën tënde në ndonjë gur’.” Jezusi i përgjigji: “Por u tha edhe: ‘Mos e tundo Zotin, 
Hyjin tënd’!” Djalli, pasi i shfrytëzoi të gjitha trajtat e tundimit, u largua prej tij deri në kohën e 
volitshme. Lk 4, 1-13 

Bukë 

17 Shkurt 2013



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.

Kushdo që dëshiron pas Meshes te ofrojë 
pije freskuese të kontaktojë Vilson Prekaj (tel. 
647.855.9643) ose  Zef Deklaj (tel. 416. 618.4820)

Kalendari liturgjik...
18 shkurt Shën Bernardeta
19 shkurt Shën Bonifaci
21 shkurt Shën Pjetër Damiani
22 shkurt Selia e Shën Pjetrit
23 shkurt Shën Polikarpi

Udha e Kryqit...
Te premtet e Kohes se Krezhmeve Udha e Kryqit 
eshte ne oren 8:15 PM.  

Hakun e Kishes per vitin 2013 e ka 
dhene:
Anton & Violeta Selmanaj.
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.

Benedikti XVI do të japë dorëheqje nga 
misioni tij papnor

Në Koncistorin e sotëm për 
shpalljen e shenjtorëve të 
rinj, Papa Benedikti XVI bëri 
një deklaratë pa precedent, 
me të cilën shpalli se jep 
dorëheqjen më 28 shkurt, 
pra në fund të këtij muaji. Ja 
deklarata e plotë:

“Të dashur Vëllezër,
ju thirra në këtë Koncistor jo vetëm për tre 
shenjtërimet, por edhe për t’ju komunikuar një 
vendim me rëndësi të madhe për jetën e Kishës. 
Pasi rrëmova shumë herë ndërgjegjen time para 
Zotit, jam tashmë i sigurtë se forcat e mia, për shkak 
të moshës së shtyrë, nuk janë më të mjaftueshme 
për të ushtruar si duhet shërbimin tim petrin. Jam 
mëse i vetëdijshëm se ky shërbim, për thelbin e tij 
shpirtëror, duhet të kryhet jo vetëm me vepra e me 
fjalë, por jo më pak, edhe duke vuajtur e duke u lutur. 
Gjithsesi, në botën e sotme, e cila u nënshtrohet 
ndryshimeve të shpejta e shqetësohet nga çështje 
me rëndësi të madhe për jetën e fesë, për të drejtuar 
barkën e Shën Pjetrit e për të shpallur Ungjillin, 
është e nevojshme si fuqia e trupit, ashtu edhe e 
shpirtit, fuqi, që gjatë muajve të fundit, më ka lënë 
aq, sa të pranoj se nuk jam më në gjendje ta kryej 
si duhet shërbimin, që m’u besua. Për këtë, mëse 
i vetëdijshëm për rëndësinë e këtij akti, me liri të 
plotë, deklaroj se heq dorë nga shërbimi i Ipeshkvit 
të Romës, Pasardhës i Shën Pjetrit, që m’u besua 
përmes kardinajve më 19 prill 2005, në mënyrë të 
tillë që, nga 28 shkurti 2013, në orën 20.00, selia 
e Romës, selia e Shën Pjetrit, të jetë vakante e të 
thirret nga ata, që e kanë për detyrë, Konklavi për 
zgjedhjen e Papës së ri.

Të dashur vëllezër, ju falenderoj me gjithë zemër për 
gjithë dashurinë e punën me të cilën keni mbajtur 
bashkë me mua, peshën e ministerit tim, e ju kërkoj 
falje për të gjitha të metat e mia. Tani, t’ia besojmë 
Kishën Shenjte kujdesit të Bariut të saj, Zotit tonë, 
Jezu Krishtit e, t’i lutemi Marisë, Nënës së tij të 
shenjtë, që t’i ndihmojë me mirësinë e saj amnore 
etërit kardinaj në zgjedhjen e një Pape të ri. Përsa 
më përket mua, edhe në të ardhmen, do t’i shërbej 
me gjithë zemër, me një jetë kushtuar lutjes, Kishës 
së Shenjtë të Zotit.

Nga Vatikani, 10 shkurt 2013”
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Dear Brothers,
I have convoked you to this Consistory, not only for 
the three canonizations, but also to communicate 
to you a decision of great importance for the life of 
the Church. After having repeatedly examined my 
conscience before God, I have come to the certainty 
that my strengths, due to an advanced age, are no 
longer suited to an adequate exercise of the Petrine 
ministry. I am well aware that this ministry, due to 
its essential spiritual nature, must be carried out not 
only with words and deeds, but no less with prayer 
and suffering. However, in today’s world, subject to 
so many rapid changes and shaken by questions of 
deep relevance for the life of faith, in order to govern 
the bark of Saint Peter and proclaim the Gospel, both 
strength of mind and body are necessary, strength 
which in the last few months, has deteriorated in me to 
the extent that I have had to recognize my incapacity 
to adequately fulfill the ministry entrusted to me. For 
this reason, and well aware of the seriousness of 
this act, with full freedom I declare that I renounce 
the ministry of Bishop of Rome, Successor of Saint 
Peter, entrusted to me by the Cardinals on 19 April 
2005, in such a way, that as from 28 February 2013, 
at 20:00 hours, the See of Rome, the See of Saint 
Peter, will be vacant and a Conclave to elect the new 
Supreme Pontiff will have to be convoked by those 
whose competence it is.

Dear Brothers, I thank you most sincerely for all the 
love and work with which you have supported me 
in my ministry and I ask pardon for all my defects. 
And now, let us entrust the Holy Church to the care 
of Our Supreme Pastor, Our Lord Jesus Christ, and 
implore his holy Mother Mary, so that she may assist 
the Cardinal Fathers with her maternal solicitude, 
in electing a new Supreme Pontiff. With regard 
to myself, I wish to also devotedly serve the Holy 
Church of God in the future through a life dedicated 
to prayer.
From the Vatican, 10 February 2013
BENEDICTUS PP XVI

Papa: mos e banalizoni botën e të 
rinjve. Kisha ka besim të madh në ta
Nuk ekziston një “kulturë rinore” e vetme, por një 
realitet mjaft i ndërlikuar, të cilin Kisha dëshiron ta 
njohë më mirë, pasi ka besim të madh tek të rinjtë 
e ka nevojë për gjallërinë e tyre. Ky është thelbi i 
fjalëve, që u tha Papa Benedikti XVI sot paradite, 
pjesëmarrësve të asamblesë së përgjithshme 
të Këshillit Papnor të Kulturës, të cilët i priti në 
audiencë. Kjo asamble këtë vit i kushtohej pikërisht 

“kulturave të reja rinore” në kohën e globalizimit e të 
internetit. Ati i Shenjtë ftoi të mos shihen të rinjtë me 
këndvështrimin e paragjykimeve të zakonshme.
Sipas Papës, të rinjtë e sotëm nuk jetojnë në një 
“univers” të vetëm, por në një lloj “multiuniversi”, 
pra, në një hapësirë e kohë, ku bashkëjetojnë 
shumë këndvështrime, perspektiva e strategji. 
Kisha dëshiron të kuptojë aspektet pozitive dhe 
negative të kësaj gjithësie rinore shumëpërmasore, 
të gjuhës së tyre tepër të shpejtë, falë përhapjes së 
internetit e të rrjeteve shoqërore. Benedikti XVI vuri 
në dukje se krahas mundësive më të mëdha, që i 
kanë bërë të rinjtë ekspertë të teknologjive, vërehen 
mungesa e vështirësi në botën e tyre psikologjike, 
në marrëdhëniet shoqërore, që shpesh e çojnë të 
riun drejt mënjanimit, e bëjnë të “padukshëm” për 
historinë e kulturën e kohës. Nganjëherë, nënvizoi 
Papa, zgjidhja e këtyre problemeve kërkohet në 
rrugën e drogës e të dhunës: “Sfera emocionale, 
ndjenjat, ashtu si edhe përdorimi i trupit, ndikohen 
fuqimisht nga kjo atmosferë e nga klima kulturore 
që rrjedh prej saj, e që shprehet, për shembull, nga 
fenomene kontradiktore në dukje, si spektakolarizimi 
i jetës intime e personale dhe mbyllja individualiste e 
narciziste në vetvete, në nevojat e interesat vetjake. 
Edhe përmasa fetare, përvoja e fesë dhe përkatësia 
në Kishë, shpesh, jetohen në perspektivën private 
dhe emotive”. Nga ana tjetër, Papa vuri në dukje 
edhe bujarinë e guximin e shumë të rinjve vullnetarë, 
që impenjohen për të shëruar plagët e shoqërisë 
së tyre. E nuk harroi gjendjen e të rinjve të së 
ashtuquajturës “Botë e Tretë”: “E kuptojmë fort mirë 
se ata përfaqësojnë, me kulturat dhe nevojat e tyre, 
një sfidë për shoqëritë e konsumizmit të globalizuar, 
për kulturën e privilegjeve të konsoliduara, nga të 
cilat përfiton një rreth i ngushtë i popullsisë së botës 
perëndimore. Si pasojë, kulturat rinore bëhen “të 
reja” edhe sepse shfaqin një nevojë të thellë, një 
kërkesë për ndihmë e madje, edhe një “provokim”, 
që nuk mund të injorohet e të lihet mënjanë, si nga 
shoqëria civile, ashtu edhe nga bashkësia kishtare”.
Pavarësisht nga problemet e botës rinore, që kanë 
të bëjnë edhe me fenë e me pjesëmarrjen e të rinjve 
në jetën e Kishës, Benedikti XVI, në fund të fjalës së 
tij, përqafoi me dashuri e vlerësim të gjithë të rinjtë e 
globit: “Kisha ka besim tek të rinjtë, shpreson në ta e 
në energjitë e tyre, ka nevojë për ta e për gjallërinë 
e tyre, që të vazhdojë të jetojë me hov të përtërirë 
misionin e besuar nga Krishti. Uroj me gjithë zemër, 
pra, që Viti i Fesë të jetë, edhe për brezat e rinj, rast 
i çmuar për të gjetur e forcuar miqësinë me Krishtin, 
nga e cila duhet të lindë gëzimi dhe entuziazmi për t’i 
shndërruar thellësisht kulturat e shoqëritë”.
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