
Therefore, Pope Francis continued, “prayer is insisting 
to the point of annoyance but also with an unshakeable 
certainty.” Just like the blind people in the Gospel who 
asked Jesus to be healed and when he asked them if 
they believed he could cure them, they assured him 
they did. The Pope concluding by saying that Jesus 
feels our need when we pray and also feels that we 
are certain of his help and that we’re speaking the truth 
about ourselves. 
Papa Françesku: nuk shërben për 
asgjë ta dëgjojmë Fjalën e Zotit, nëse 
nuk e zbatojmë atë në jetë

Kush thotë fjalë të 
krishtera pa Krishtin, 
pra, pa i zbatuar, i 
bën keq vetes dhe të 
tjerëve: kështu tha sot 
Papa Françesku, në 
homelinë e meshës së 
mëngjesit, në kapelën 
e Shën Martës, në 

Vatikan. Ta dëgjosh Fjalën e Zotit e pastaj ta zbatosh 
atë, nënvizoi Ati i Shenjtë, është si të ndërtosh një 
shtëpi mbi shkëmb. Shembëlltyra e sotme e Ungjillit, 
në të cilën Jezusi kritikon farisejtë, duke u vënë në 
dukje se vërtet i njohin urdhërimet e Tënzot, por nuk 
e mbushin jetën me to, i dha shkas Papës të theksojë 
se nëse nuk praktikohet, krishterimi mbetet vetëm një 
grumbull me fjalë të bukura. E pa zbatimin në praktikë, 
këto fjalë jo vetëm nuk na shërbejnë, por na gënjejnë, 
pasi na duket sikur banojmë në një shtëpi të bukur, 
duke harruar se s’ka themele. Kjo shtëpi, tha Papa, 
nuk është e ndërtuar mbi shkëmb:
“Figura e shkëmbit i referohet Zotit. Isaia, në Leximin 
e Parë, thotë: “Kini shpresë në Zotin gjithherë, sepse 
Zoti është Qeta e amshueshme!”. Shkëmbi është Jezu 
Krishti! Shkëmbi është Hyji! Fjala është e fortë, na jep 
jetë, por mund të ecim përpara, duke fituar para çdo 
sulmi, vetëm nëse kjo fjalë i ka rrënjët në Jezu Krishtin. 
Fjala e krishterë, që nuk thith nga rrënjët jetësore, nga 
jeta e një personi, ajo e Jezu Krishtit, është fjalë vërtet e 
krishterë, por pa Krishtin! E fjalët e krishtera pa Krishtin 
ta marrin mendjen, bëjnë keq! Një shkrimtar anglez, 
dikur, duke folur për herezitë thoshte se herezia është 
një e vërtetë, një fjalë, që kthehet në marrëzi. Kur fjalët 

e krishtera thuhen pa Krishtin fillojnë të ecin në udhën 
e marrëzisë”.
E marrëzia, shpjegoi Papa Françesku, të bën 
mendjemadh:
“Fjala e krishterë pa Krishtin të çon drejt krenisë, drejt 
sigurisë në vetvete, kotësisë, drejt pushtetit për pushtet. 
E Zoti u vë fre këtyre njerëzve. Kjo është konstante e 
historisë së Shëlbimit. E thotë Ana, nëna e Samuelit; 
e thotë shën Maria në “Magnificat”: Zoti e ndalon 
kotësinë, kreninë e këtyre njerëzve, që besojnë se janë 
shkëmb. Këtyre njerëzve, që vetëm sa shkojnë pas një 
fjale, por pa Jezu Krishtin: fjala mund të jetë madje e 
krishterë, por pa Jezu Krishtin, pa marrëdhëniet me 
Jezu Krishtin, pa lutjen me Jezu Krishtin, pa shërbimin 
ndaj Krishtit, pa dashurinë ndaj Jezu Krishtit. Këtë na 
thotë sot Zoti: ta ndërtojmë jetën mbi atë shkëmb, që 
është Ai vetë”.
Duhet të rrëmojmë thellë në ndërgjegje, vazhdoi Ati 
i Shenjtë, për të kuptuar si i themi fjalët, me, ose pa 
Krishtin:
“U referohem fjalëve të krishtera, sepse kur në to nuk 
është Krishti, na ndajnë, krijojnë përçarje në Kishë. 
T’i lutemi Zotit të na ndihmojë të jemi të përvuajtur 
gjithmonë, të themi fjalë të krishtera me Jezu Krishtin, 
e jo pa Të. Me përvuajtërinë e dishepujve të shëlbuar, 
të ecim përpara jo me fjalë, që duke menduar se janë 
të fuqishme, përfundojnë në marrëzinë e kotësisë, në 
marrëzinë e mendjemadhësisë. Zoti na dhashtë hirin 
e përvuajtërisë për të thënë fjalë me Jezu Krishtin, me 
themel në Krishtin!”

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

➍

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

Tel. 416 503 4509 dhe 647 558 9382
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ZOJA E PAPERLYER

8 DHJETOR 2013

P
re

ga
di

tja
 e

 b
ul

et
in

it 
u 

m
un

de
su

a 
ng

a 
K

A
FE

 S
H

Q
IP

TA
R

E®
 S

K
ËN

D
ER

B
EU

, S
hi

jo
 T

ra
di

të
n 

– 
Te

l: 
1-

64
7-

87
4-

34
35

, s
to

re
.a

lb
an

ia
nc

of
fe

e.
or

g
N ë ato ditë u duk Gjon Pagëzuesi duke predikuar në shkretinë e Judesë e thoshte: “Kthehuni se u afrua 

Mbretëria e qiellit!” Dhe, njëmend, ky është ai për të cilin parafoli Isaia kur tha: “Zëri i atij që bërtet në 
shkreti: ‘Përgatitni udhën e Zotit, rrafshoni shtigjet e tija!’” Gjoni ishte i veshur me petk leshi deveje e rreth ijeve 
kishte një rrip lëkure; ushqehej me karkaleca e me mjaltë të egër. Aso herë vinte tek ai Jerusalemi, mbarë Judeja 
dhe e gjithë krahina e Jordanit.  E mbasi ata i rrëfenin mëkatet e veta, ky i pagëzonte në lumin Jordan. Kur pa se 
shumë farisenj e saducenj po i vinin në pagëzim, u tha: “Pjellë shlligash, kush ju mësoi t’i ikni zemërimit që po 
vjen? Bëni, pra, vepra të denja kthimi! As mos t’ju bjerë në mend të thoni në vete: “Kemi atë Abrahamin!” sepse 
unë po ju them: Hyji mund t’i nxjerrë Abrahamit bij edhe prej këtyre gurëve! Tashmë sëpata u vu në rrënjë të 
lëndëve; çdo lëndë që nuk jep fryt të mirë, pritet e qitet në zjarr. Unë ju pagëzoj me ujë në shenjë kthimi, porse ai 
që po vjen pas meje, është më i fortë se unë e unë nuk jam i denjë as t’ia zbath sandalët: Ai do t’ju pagëzojë me 
Shpirtin Shenjt e me zjarr. Ai e ka në dorën e vet terplotën e do ta pastrojë lëmin e vet; grurin e vet do ta mbledhë 
në grunar, kurse bykun do ta djegë në zjarr të pafikshëm.”  Mt 3, 1 -12

LUTJE PER SHPIRTRA TE PURGATORIT … 

Jepua, o Zot, pushimin e pasosur.
Dhe i shndrittë drita e pambaruar!
– Pushofshin në paqe! R. – Amen!

---------------------------------------------------
Eternal rest grant unto them, O Lord;

And let perpetual light shine upon them.
May they rest in peace. Amen

http://store.albaniancoffee.org


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...
10 Dhjetor Zoja e Loretos
11 Dhjetor Shen Damazi
12 Dhjetor Zoja e Guadallupes
13 Dhjetor Shen Luçia
14 Dhjetor Shen Gjoni i Kryqit
21 Dhjetor, Christmas party…
Mbremje festive me muzike live me kengetarin Gezim 
Nika. Qellimi i kesaj mbremje eshte te gezojme se 
bashku festen e madhe te Kshndellave dhe te rrisim 
fondin bankar (Building Fund) per ndertimin e Qendres 
shqiptare ‘E Lumja Nene Tereza’.
Per biletat kontaktoni:
Misioni shqiptar 647.558.9382
Nik Biçi 647.309.0592
Gjovalin Selmani 647.500.3875
Vasel Dreshaj 647.267.4222
Petrit Ujka 647.629.7769
Bekimet e shtepiave...
Kush deshiron ti bekohet shtepia te lajmeroje Meshtarin 
ne numrat 416-305-8993 ose 647-558-9382. Bekimet 
jane çdo jave nga e hena deri te shtunen.
Femijet per Kungim te Pare dhe 
Krezmim...
Femijet qe rregjistrohen per Kungim te Pare (First 
Communion) dhe Krezmim (Confirmation) duhet te sjellin 
kopie te Çertifikates se Pagezimit.
Hakun e Kishes per vitin 2013
kane dhene Lek Kapllaj, Mark Ndoci, Fabian 
Pllumaj.

Don Gjovani K. Kokona
Agron Vata
Aleks Coku
Aleks Stolaj
Aleksander&Adrian  Cukaj
Alfons Tarazhi

Alfred Shllaku
Altin Miri
Anton Brunga
Anton Vulevic (Vulaj
Anton Malaj
Anton & Violeta  Selmanaj
Arben Toma
Arben Marku
Astrit & Ermira  Simeqi
Beniamin Hasko
Edi Linadi
Edmond Kacorri
Enton Nesha
Erion Tase
Fabian Pllumaj
Florenc Duro
Fred  Kalaj
Gac Gjoka
Gazmend Gjidoda
Gjek & Lec Gashaj
Gjergj Gjinaj
Gjergj & Barbara Nikolla
Gjovalin & Sandra Selmani
Ilir Shyti
Ilir Daka
Jetnor Smakaj
Kreshnik Malaj
Lek Selmani
Leke Kapllaj
Linda Kalavaci
Ljuc Juncaj
Luigj Groshi
Luk Gjolaj
Malot Hasaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Ndoci
Mark Shkreli
Martin Vuktilaj
Martin Pjetri
Nikolin Vukelaj
Nua  Selmani
Nue Nikci
Nush Kacaj
Pal Rransburgaj
Paulin Marku
Paulin Lukani
Petrit (Pero) Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter Tunaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Kacaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Prel Pepushaj
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Taulant Dedja
Tom Merditaj
Tome Ivanaj
Tony  Isufaj
Valete (Vladimir) Gjokaj
Viktor Dokaj
Viktor Pleti
Vitor Mernacaj
Vladimir Doda
Zef Lulaj
Zef Deklaj
Zef Skrela (Shkreli)
Zef Prela
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.

Kundrimi i misterit të Zojës së Papërlyer 
- nga Kardinali Anxhelo Komastri -
Në fillim të Kohës së Ardhjes, para Krishtlindjes, Kisha 
na fton të kundrojmë misterin e Marisë së zënë pa mëkat 
të rrjedhshëm. 
Sigurisht Maria është rruga historike që ndoqi Zoti për të 
hyrë në botë. Në se kujtojmë tregimin mbi Lajmërimin e 
Zojës, na çudit një fakt: Shën Luka ungjilltar me saktësi të 
plotë e me përpikmëri të jashtzakonshme, thotë: “Engjëlli 
Gabriel u dërgua nga Hyji”. Ky plotës vepruesi është 
vërtetë si një bubullimë, e kush thotë se mariologjia është 
shpikje e mëvonshme e Kishës katolike, përgenjeshtrohet 
menjëherë nga Ungjilli. Mariologjia lind njëherësh me 
Ungjillin e lind sepse Hyji kërkon bashkëpunim; e Maria 
është bashkëpunimi më i bukur që Zoti ka mundur të gjejë 
ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Engjëlli Gabriel u 
dërgua nga Hyji: Kisha kujton se rruga historike që ndoqi 
Hyji për të hyrë në botë, është rruga e Marisë, atëherë e 
rijeton këtë rrugë, e rimendon, e rimediton, për të mësuar 
nga Maria stilin e pohimit të saj, të bashkëpunimit të saj 
me Zotin. Maria është krijesë e jashtzakonshme, sepse 
liria e saj nuk dështon, si dështojnë shumë liri; liria e saj 

ia hap plotësisht portat Hyjit në nënshtrimin që çliron, 
në dëgjesën që të bën të pjekur, në bindjen që të bën 
të lumtur, prandaj Maria thotë: “Ja shërbëtorja e Zotit, u 
bëftë mbi mua si është fjala jote”. E kjo ‘Ja shërbëtorja 
e Tënzot” është pika qëndrore e mbarë historisë së 
njerëzimit e me të lidhemi të gjithë e të gjithë kemi 
nevojë të rikthehemi tek kjo “Ja shërbëtorja Tënzot”, për 
ta përsëritur edhe ne këtë shprehje, për të thënë edhe 
ne ‘po’. E këtë mund të na e mësojë më mirë se kushdo 
Maria, që është mësuese feje.
Duhet të përshkojmë, së bashku me Marinë, rrugën e 
Betlehemit. Kur Maria vihet për udhë, sigurisht lëshohet 
plotësisht në dorë të Zotit. Ndoshta mund t’i ketë bërë 
vetes pyetjet: ç’më duhet ky udhëtim? E si mund ta nxjerr 
në dritë foshnjen larg nga shtëpia? Ç’ mund të më ndodhë 
e, sidomos, ç’ mund t’i ndodhë foshnjes? Por sigurisht 
Maria i është përgjigjur menjëherë këtyre pyetjeve 
bërë vetvetes me të njëjtat fjalë, që ia tha Engjëllit: “Ja, 
shërbëtorja e Tënzot, jam gati të shkoj ku të duash”. Ne 
duhet të ulemi në bankat e shkollës së Marisë, për ta 
bërë përsëri rrugën e Betelehemit. E kemi shumë nevojë 
ta bëjmë këtë, sepse sot, posaçërisht në shoqërinë 
perëndimore, vlejnë vetëm dy pushtete: pushteti i parasë 
e pushteti i suksesit, dy demonë në kuptimin e mirëfilltë 
të fjalës, dy gënjeshtra, dy mashtrime kolosale. E dimë 
se vlen vetëm Zoti: është mësimi i Krishtlindjes. E për 
ta përvetësuar këtë mësim, Maria është mësuesja më e 
mirë; në sa rruga që përshkuan Maria me Jozefin është 
ajo që Kisha na e propozon edhe neve në Kohën e Ardhjes, 
në mënyrë që nga viti në vit, t’i afrohemi sa më pranë 
misterit të Betlehemit dhe të mbushemi plot me dritën e tij, 
aq sa ta dëgjojmë edhe ne këngën e Engjëjve: “Lumni Zotit 
në lartësitë qiellore e paqe në tokë njerëzve që ai i do”.
Pope Francis at Mass: Praying is a bit 
like “annoying” God

(Vatican Radio) Pope 
Francis spoke on the 
theme of prayer on 
Thursday, saying when 
we pray it’s a bit like 
annoying God so that he 
listens to us. His remarks 
came during his homily 
at the morning mass in 

the Santa Marta guesthouse. 
Speaking at Mass, Pope Francis said “prayer has two 
attitudes: it’s needy and at the same time it’s certain of 
the fact that God, in his own way and his own time, will 
answer our need.” A person who prays, he continued, 
“doesn’t fear disturbing God and nourishes a blind faith 
in His love.” The Pope recalled how Jesus himself taught 
us to pray like the annoying friend who begs for food at 
midnight or like the widow with the corrupt judge. Another 
example he quoted was the gospel account of how the 
lepers approached Jesus, saying to him, “if you want, 
you can cure us.”
“Maybe this sounds strange,” the Pope said, “but praying 
is a bit like annoying God so that he listens to us. He 
stressed the importance of praying with insistence and 
not giving up after the first few attempts. “Jesus said 
“ask” but he also said to us, “Knock at the door” and he 
or she who knocks at the door makes a noise, disturbs 
or annoys.” 

➋ ➌

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.


