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N ë atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Kur të vij Biri i njeriut në madhërinë e vet e me të gjithë engjëjt, do 
të ulet mbi fronin e vet të madhërueshëm. Atëherë para tij do të mlidhen të gjithë popujt dhe ai do t’i ndajë 

njërin prej tjetrit, sikurse bariu ndan delet prej cjepve. Delet do t’i vërë në të djathtën e vet e cjeptë në të majtën. 
Atëherë Mbreti do t’u thotë atyre që do të jenë në të djathtën e tij: ‘Ejani të bekuarit e Atit tim! Merrni në pronë 
Mbretërinë që u bë gati për ju që prej fillimit të botës! Sepse pata uri e më dhatë të ha, pata etje e më dhatë të 
pi, isha shtegtar e më përbujtët, isha i zhveshur e më veshët, i sëmurë e erdhët të më shihni, isha në burg e 
erdhët tek unë.’ Të drejtët atëherë do t’i përgjigjin: ‘Zotëri, kur të pamë të uritur e të dhamë të hash, të etshëm e të 
dhamë të pish? Kur të pamë shtegtar e të përbujtëm, të zhveshur e të veshëm? Ose kur të pamë të sëmurë ose 
në burg e erdhëm te ti?’ Mbreti do të përgjigjet: ‘Për të vërtetë po ju them: çkado bëtë për njërin ndër këta vëllezër 
të mi më të vegjël, e bëtë për mua.’   Pastaj do t’u thotë edhe atyre që do të jenë në të majtën: ‘Ikni prej meje, të 
mallkuar, në zjarr të pasosur, të përgatitur për djallin e për engjëjt e tij! Sepse isha i uritur e nuk më dhatë të ha, 
isha i etshëm e nuk më dhatë të pi, isha shtegtar e nuk më përbujtët, isha i zhveshur e nuk më veshët, i sëmurë 
dhe në burg e nuk erdhët tek unë.’ Atëherë edhe ata do t’i përgjigjen: ‘Zotëri, kur të pamë të uritur, a të etshëm 
a shtegtar, a të zhveshur, apo të sëmurë, ja në burg e nuk t’u gjetëm në nevojë?’ E ai do t’u përgjigjet: ‘Për të 
vërtetë po ju them: çkado s’bëtë për njërin prej këtyre më të vegjëlve, nuk e bëtë për mua.’ Këta do të shkojnë në 
mundim të përjetshëm, kurse të drejtët në jetën e pasosur.” Mt 25, 31-46



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...
24 Nentor  Martiret e Vietnamit
25 Nentor  Shen Katerina e Aleksandrise
26 Nentor  Shen Leonardi
28 Nentor  Shen Jakobi i Markise
30 Nentor  Shen Andreu apostull
28 Nentor, Party per Festen e 
Pavaresise...
Me 28 nentor, festa e Flamurit. Te salla e kishes ne 
Browns Line, Darke me muzike live: me kengetaret 
Gezim Nika, Mirela Tafaj te shoqeruar nga Ditar 
Sherifi ne tastiere.
Per ticktes kontakto:
Luigj Narkaj 647.241.3060
Gjovalin Selmani 647.500.3875
Nik Biçi 647.309.0592
Arben Toma 647.887.9058
Bekimi i shtëpisë dhe i familjes...
Kush deshiron ti bekohet shtepia dhe familja te 
kontaktoje me famullitarin ne numrat e Misionit 
Katolik Shqiptar, per te koordinuar diten dhe orarin.
Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene deri tani: 

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.
Solemniteti Krishtit Mbret.

Këtë të diele të fundit të këtij 
viti liturgjik, Kisha katolike 
ia kushton Krishtit, Mbret i 
Gjithësisë. Solemniteti na 
kujton se Krishti e zbuloi natyrën 
e vet të posaçme mbretërore 
gjatë hetimeve dramatike para 
Poncit Pilat. Ishte një mbret që 
kishte ardhur t’i çlironte njerëzit 
nga skllavëria e mëkatit e t’i 
pajtonte me Zotin. Ballë për 
ballë me Pilatin, Krishti pohoi 

se kishte ardhur në botë “që të jap dëshmi për të 
vërtetën”. Po për cilën të vërtetë ? Gjithë jeta e tij 
zbulon se Zoti është dashuri: kjo është e vërteta, për 
të cilën ai bëri një dëshmi të plotë me flijimin e jetës 
mbi Kalvar. Kryqi është ‘froni’ nga i cili e dëshmoi 
mbretërinë më të lartë të Zotit Dashuri: duke u flijuar 
për faljen e mëkateve të botës, Ai e mposhti sundimin 
e ‘princit të kësaj bote’ dhe ndërtoi përfundimisht 
Mbretërinë e Hyjit .E në se jeta e Jezusit është 
dashuri, rruga nëpër të cilën duhet të ecë i krishteri 
nuk mund të mos jetë e njëjtë: rruga për të arritur 
në cakun-dashuri është e gjatë e nuk të lejon t’i 
biesh për shkurt: duhet që çdo njeri ta pranojë lirisht 
të vërtetën e dashurisë së Zotit. Ai është Dashuri e 
Vërtetësi; as dashuria e as vërtetësia nuk mund të 
imponohen kurrë: trokasin në portën e zemrës e të 
mendjes e, atje ku mund të hyjnë, çojnë paqen e 
gëzimin. Kështu di të mbretërojë Zoti; ky është plani 
i tij i shëlbimit, një ‘mister’ në kuptimin biblik të fjalës, 
do të thotë plan që zbulohet pak nga pak në histori.
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Agron Markaj
Aleks  Coku
Alfred Shllaku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Brunga
Anton Malaj
Anton Tinaj
Arben Marku
Arben Toma
Arben Pepa
Arben Therqaj
Ardian Preçetaj
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Beniamin Hasko
Dod Ndreu
Edmond Kacorri

Eduard  Shkreli
Erion Tase
Flobenc Shkalla
Gac Gjoka
Gezim Lanazi
Gjergj Gjinaj
Gjergj  Nikolla
Ilir Gjokaj
Ladi Lumaj
Lek Selmani
Lekë Tarazhi
Lekë Kapllaj
Leks Dragu
Linda Kalavaci
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Luvigj Lallinaj
Marash Martinaj
Marin Muzhani

Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Martin Vuktilaj
Mhill Ftoni
Ndok Macaj
Ndue Cacaj
Nik Biçi
Nush Kacaj
Nush Dokaj
Pal Rransburgaj
Paulin Lukani
Paulin Marku
Petrit Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Frani
Prek Lekaj
Prek Spaqi

Prek  Kaçaj
Preke Gjonaj
Roza Kalaj
Rrok Gjoni
Sander Kosmaci
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Tom Ulaj
Tome Ivanaj
Ton Vocaj
Valmir Gjinaj
Vasel Dreshaj
Vaso Gjuravcaj
Viktor Pleti
Viktor Gjokaj
Vitor Mernacaj
Vladimir Doda
Zef Deklaj
Zef Lulaj
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(©LAPRESSE) POPE FRANCIS

“Playing with life is a sin against God”
( © L A P R E S S E ) 
POPE FRANCIS: 
“ABORTION AND 
EUTHANASIA ARE 
FALSE GESTURES OF 
COMPASSION”
At meeting with 
Catholic doctors 
Pope Francis called 
on them to defend the 
sanctity of life
GIACOMO GALEAZZI | ROME

“Fidelity to the Gospel of life and respect for life 
as a gift from God sometimes require choices that 
are courageous and go against the current, which 
in particular circumstances, may become points of 
conscientious objection,” Francis said in his address 
to the Italian Catholic Doctors’ Association. “The 
dominant thinking sometimes suggests a “false 
compassion”, that which retains that it is: helpful to 
women to promote abortion; an act of dignity to obtain 
euthanasia; a scientific breakthrough to “produce” 
a child and to consider it to be a right rather than 
a gift to welcome; or to use human lives as guinea 
pigs presumably to save others,” the Pope said in 
his speech.
Instead, the Pope pointed out, “the compassion of the 
Gospel is that which accompanies in times of need, 
that is, the compassion of the Good Samaritan, who 
“sees”, “has compassion”, approaches and provides 
concrete help.” “Human life is always sacred and 
always “of quality”. There is no human life that is 
more sacred than another, as there is no human life 
qualitatively more significant than another, only by 
virtue of resources, rights, great social and economic 
opportunities.” Francis underlined that human life “is 
always sacred, valuable, and inviolable.”
The Pope also emphasised today’s paradox: 
Improved treatment options but a lesser capacity to 
care for people, particularly those who are fragile: 
“the sick, the elderly, children and the disabled.” 
“There is no doubt that, in our time, due to scientific 
and technical advancements, the possibilities for 
physical healing have significantly increased; and 
yet, in some respects it seems the ability to “take 
care” of the person has decreased, especially when 
he is sick, frail and helpless. In fact, the achievements 
of science and of medicine can contribute to the 
improvement of human life to the extent that they 
are not distanced from the ethical root of these 
disciplines.”
“Be careful, experimenting and playing with life is a 
sin against God the Creator,” the pope said speaking 
off the cuff. This happens when people “consider it 
to be [their] right” to produce children “rather than 
[see it] a gift”. The same goes for “euthanasia”.
“Attention to human life, especially that in greatest 
difficulty, that is, to the sick, the elderly, children, 
deeply involves the mission of the Church. The 
Church also feels called to participate in the debate 
that relates to human life, presenting its proposal 

based on the Gospel,” Francis recalled. He then 
referred to St. Camillo de Lellis “suggesting the 
most effective method in caring for the sick, would 
simply say: “Put more heart into those hands.” “This 
is also my hope. May the Blessed Virgin Mary, Salus 
infirmorum, support the intentions with which you 
intend to continue your action,” Francis said ending 
his address to the 7000 doctors gathered today in 
the Nervi Audience Hall.
Francis described the Church as a field hospital. 
This image perfectly describes the environment in 
which we work on a daily basis. A place so many 
suffering people come to in the hope of receiving 
effective treatment as well as messages of love and 
mercy,” the President of the Italian Catholic Doctors’ 
Association, Professor Filippo Maria Boscia said in 
his greeting to the Pope. On behalf of all doctors he 
concluded his message by wishing the Pope a long 
and healthy life. As always Francis responded by 
asking doctors to pray for him.

Lutje per dike qe ndodhet ne 
Purgator…

Jezus i ëmbël, i gjunjëzuar te këmbët e tua, po t’i ofroj 
veprat dhe flijimet e mia për Shpirtra të Purgatorit, 
të cilët Ti i do aq shumë. Dëshiroj që t’u ndihmoj që 
sa më parë të dalin prej vuajtjeve të tmerrshme që 
pësojnë e të vijnë te Ti, që aq shumë të dëshirojnë 
sikurse edhe ti aq shumë i do që t’i kesh të lumtur 
në shoqërinë tënde. Prano këtë dhuratë të varfër të 
dashurisë time, mbështille me hirin tënd të shenjtë, 
që dhurata ime të jetë efikase që këta Shpirtra 
të bëhen ndërmjetësit e mi te Ti, o Shpëtimtar i 
mëshirshëm i shpirtrave tanë, denjohu që ta pranosh 
lutjen time të cilën po ta drejtoj, për të gjithë të 
vdekurit, sidomos për ata që i kam më të afërm sipas 
gjakut ose lidhjeve shpirtërore. Në qoftë se ende 
gjenden në burgun në të cilin pastrohen, jepua sa më 
parë paqen dhe pushimin e pasosur, duke i pranuar 
si shpërblim për mëkatet e tyre flijimet dhe veprat që 
po t’i paraqesim për ta. Ti që jeton e mbretëron në 
shekuj të shekujve. Amen!

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



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
• Speca me djath
• Panxhar i kuq
• Komposto kumbulle
• Uje Mineral Tepelene
• Uje Tepelene i Gazuar
• Kafe Shqiptare Skenderbeu

www.kodra.org

Produkte
Shqiptare!
Prodhuar dhe
importuar nga 
Shqiperia.
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Rocco C Lofranco L.LB

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

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.


