
e shëndetësisë janë shprehur se Shqipëria ende 
vazhdon të ketë mungesë në informimin mbi shëndetin 
riprodhues, në veçanti për zonat rurale.
“Ka akoma shumë gjëra për të bërë në zonat rurale, 
si ofrimi i disa shërbimeve drejt rinisë dhe grupeve të 
adoleshentëve, pavarësisht se ku ndodhen, në qytet 
ose në fshat. Informimi për mënyrat kontraceptive 
duhet shtrirë dhe më tepër”,- tha Milva Ekonom, zv/
ministre e Shëndetësisë. Shtatzënia në moshë të vogël 
sipas përfaqësueses të Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara, nuk është një zgjedhje e qëllimshme e 
adoleshenteve, por ajo vjen si pasojë e mungesës 
së aksesit ndaj arsimit, punësimit, informacionit dhe 
kujdesit shëndetësor. Raporti më i ri i UNFPA, mbi 
gjendjen e popullsisë në botë raporton se në vit rreth 7 
milionë vajza nga vendet e varfra lindin fëmijë përpara 
moshës 18 vjeç, nga të cilat rreth 2 milionë janë 14 vjeç 
ose më të vogla. Kjo grupmoshë, thekson raporti  janë 
më të rrezikuara ndaj vdekjeve amtare.

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 Fax. 416 253 5899
www.misioninenetereza.com

HYJI I TE GJALLEVE

10 Nentor 2013
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N ë atë kohë, Jezusit iu paraqitën disa saducenj. Saducenjtë thonë se nuk do të ngjallen të vdekurit. 

Ata i bënë këtë pyetje: “Mësues, Moisiu na urdhëroi: ‘Nëse ndokujt i vdes vëllai i martuar e nuk lë 
fëmijë, i vëllai le ta marrë gruan e tij dhe le t’i lindë trashëgimtarë. Tashti, ishin shtatë vëllezër. I pari u 
martua e vdiq pa fëmijë. Edhe i dyti edhe i treti e mori atë e kështu me radhë të shtatët nuk lanë fëmijë 
e vdiqën. Në fund vdiq edhe gruaja. Tashti, kjo grua, në ringjallje, gruaja e të cilit do të jetë, sepse të 
shtatët e patën grua?”. Jezusi u përgjigji: “Bijtë e kësaj bote marrin gra ose burra. Kurse, ata që e gjetën 
të denjë të kenë pjesë në atë botë e në ringjallje të të vdekurve, as s’marrin gra as s’marrin burra. Ata as 
që mund të vdesin më: janë porsi engjëjt e, për arsye se e rifituan jetën me ringjallje, janë bijtë e Hyjit.  
E se të vdekurit do të ringjallen, vetë Moisiu e shënoi në fragmenti mbi kaçubën, në të cilin e quan Zotin 
‘Hyji i Abrahamit, Hyji i Izakut, Hyji i Jakobit’. Hyji nuk është Hyj i të vdekurve, por i të gjallëve, sepse të 

gjithë për të jetojnë.” Lk 20, 27-38

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.

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.

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.



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...
11 Nentor  Shen Martini ipeshkev
12 Nentor  Shen Jozafati
15 Nentor  Shen Alberti i Madh
16 Nentor  Shen Margarita e Skocise
17 Nentor  Shen Elizabeta e Hungarise
Hakun e Kishes per vitin 2013
kane dhene Luigj Groshi, Prek Kaçaj, Enton Nesha. 
Deri tani:

Don Gjovani K. Kokona
Agron Vata
Aleks Coku
Aleksander&Adrian  Cukaj
Alfons Tarazhi
Altin Miri
Anton Brunga
Anton Vulevic (Vulaj
Anton & Violeta  Selmanaj
Arben Toma
Arben Marku
Astrit & Ermira  Simeqi
Beniamin Hasko
Edi Linadi
Edmond Kacorri
Enton Nesha
Florenc Duro
Gac Gjoka
Gazmend Gjidoda
Gjek & Lec Gashaj
Gjergj Gjinaj
Gjergj & Barbara Nikolla
Gjovalin & Sandra Selmani
Ilir Daka
Jetnor Smakaj
Kreshnik Malaj
Lek Selmani
Linda Kalavaci
Luigj Groshi
Luk Gjolaj
Malot Hasaj
Marin Muzhani
Mario Martini
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 & Bep Dreshaj
Prek Kacaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
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.
Lajmerim Hatri: te shtunen 16 nentor …
Fred Gjoka njofton se do te mbaje hatrin per vdekjen e babait 
tij, Rrok Gjok Matusha, i cili nderroj jete ne Velipoje, Shkoder, 
diten e Enjte, me 24 Tetor, 2013, ne moshen 64 vjec.
Fredi do e mbaj hatrin e babait te Shtunen qe vjen, me daten 
16 Nentor, nga ora 2:00 derin ne oren 6:00 pasdite, ketu te 
salla ngjtur me Kishen (adresa: 739 Browns Line, Etobicoke). 

Papa: Zoti ka dobësi për atë, që e ka 
humbur rrugën e gëzohet kur kthehet  
në grigjë

Gëzimi i Zotit kur gjen 
delen e humbur e 
“dobësia e dashurisë” 
– siç e quajti Papa 
Françesku – për të 
gjithë ata, që e kanë 
bjerrë udhën e drejtë: 
këto argumente ishin në 
qendër të homelisë së 

Atit të Shenjtë, në meshën e mëngjesit, në Shtëpinë e 
Shën Martës. Duke komentuar shembëlltyrën e deles 
së humbur dhe të monedhës së humbur, Papa shpjegoi 
qëndrimin e skribëve e të farisejve, që shkandulloheshin 
nga veprimet e Jezusit e mërmërisnin kundër Tij. Ky 
njeri, thoshin, është rrezik për të gjithë, sepse ha drekë 
me publikanët, me mëkatarët, fyen Zotin për t’iu afruar 
njerëzve. Jezusi i quan këto fjalë “muzikë e hipokrizisë” 
e u përgjigjet me një shembëlltyrë:
“Mërmëritjes, Ai i përgjigjet me një shembëlltyrë 
të gëzueshme. Katër herë, në këtë pjesë të vogël, 
përmendet fjala gëzim e hare: tre herë gëzimi e një 
herë hareja. ‘E ju – duket sikur thotë Jezusi – ju 
po shkandulloheni, por Ati im gëzohet’. Ky është 
mesazhi më i thellë: gëzimi i Zotit, të cilit nuk i 
pëlqen të humbë, prandaj për të mos humbur, del 
nga vetveteja e shkon për të kërkuar. Është Hyj, që 
kërkon: kërkon të gjithë ata, që janë larguar prej Tij. 
Ashtu si bariu, që shkon të kërkojë delen e humbur”.
Puna e Zotit, nënvizoi Papa, është të kërkojë për t’i ftuar 
pastaj të gjithë në festën e krishterimit, të mirët e të 
këqinjtë:
“Ai nuk duron të humbasë asnjë nga të vetët. E kjo do 
të jetë edhe lutja e Jezusit, të Enjten e Madhe: ‘ Atë, 
të mos humbasë asnjë nga ata, që Ti m’i ke dhënë’. 
Është një Zot, që vihet në udhë për të na kërkuar e ka 
një farë dobësie në dashurinë për ata që janë larguar 
më tepër, që kanë humbur… Shkon e i kërkon. E si 
i kërkon? I kërkon deri në fund, si bariu që ecën në 
errësirë, duke kërkuar, derisa gjen; ose si gruaja, 
e cila, kur humbet monedhën, ndez llambën, fshin 
shtëpinë dhe e kërkon me kujdes. Kështu kërkon 
edhe Zoti. ‘Ky është biri im e nuk e humbas, është 
imi! E nuk dua ta humbas!’ Ky është Ati ynë Qiellor: 
gjithnjë na kërkon”.
Pastaj, vazhdoi Papa Françesku, kur e gjen delen e 
humbur e kthen në grigjë, pranë të tjerave e askush prej 
tyre nuk duhet ta përbuzë e ta kritikojë, sepse Zoti i jep 
sërish dinjitetin brenda vathës. E kështu, Hyji gëzohet:
“Gëzimi i Zotit nuk është vdekja e mëkatarit, por 
jeta e tij: ky është gëzimi. Sa larg ishin këta njerëz, 
që mërmërisnin kundër Jezusit, sa larg nga zemra 
e Zotit! Nuk e njihin atë aspak. Besonin se ishin 
besimtarë të mëdhenj, se ishin ‘njerëz të mirë’ vetëm 
kur respektonin rregullat, kur ishin të edukuar e 
nganjëherë edhe bënin gjoja se ishin të edukuar, apo 
jo? Kjo është hipokrizia e mërmëritjes. Ndërsa gëzimi 
i Zotit Atë vjen nga dashuria: Ai na do. ‘Po unë jam 
mëkatar, kam bërë këtë, e këtë, e këtë…’ ‘Unë të dua 
njësoj e shkoj të të kërkoj kudo e të kthej në shtëpi’. 
Ky është Ati ynë. Mendojeni këtë”.

Pope Francis announces themes for 
World Youth Days

(Vatican Radio) Pope 
Francis has decided 
on the themes for the 
next three World Youth 
Days. These mark a 
three-year itinerary of 
spiritual preparation that 
will culminate with the 
international WYD with 

the Successor of Peter scheduled for Krakow in Poland 
in July 2016.
29th World Youth Day, 2014
“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom 
of heaven” (Mt 5:3).
30th World Youth Day, 2015
“Blessed are the pure in heart, for they will see God” 
(Mt 5:8)
31st World Youth Day, 2016 (Krakow)
“Blessed are the merciful, for they will receive mercy” 
(Mt 5:7)
The three themes are taken from the Gospel Beatitudes. 
In Rio de Janeiro, Pope Francis asked the young people 
“with all my heart” to read the Beatitudes again and to 
make them the action plan for their lives: “Look, read the 
Beatitudes: that will do you good!” (cf. Meeting with the 
youth from Argentina gathered in the Cathedral of São 
Sebastião, 25 July 2013).
Abortet e adoleshenteve, Tirana me 
numrin më të lartë
Written by  Koha Jone: Premte, 01 Nentor 2013 
Studimi, 5 % e rasteve të aborteve i përkasin moshës 
14-24 vjeç
Kur një adoleshente ngel shtatzënë më tepër pritet për 
të shkuar drejt abortit sesa dëshirës për tu bërë nënë. Të 
dhënat e fundit të Institutit të Shëndetit Publik tregojnë se 
gjatë shifrat në vendin tonë vazhdojnë të jenë në nivele 
të larta. Ndërkohë që Tirana regjistron numrin më të lartë 
të aborteve tek adoleshentet. Nëse në vend në total 
shifrat që raportohen nga strukturat e shëndetësisë për 
abortet tek adoleshentet nga mosha 14-24 vjeç shkojnë 
në 5%, në Tiranë janë të përqendruara rreth 4% e tyre. 
Ndërkohë që lindjet për këtë grupmoshë zënë rreth 40% 
të lindjeve në total që ndodhin në kryeqytet. 
Këto janë të dhënat e raportit më të fundit që ka përgatitur 
ISHP me UNFPA, për vitin 2009-2012. “Abortet në Tiranë 
bëjnë 4% të aborteve totale, ndërkohë që 5% janë në 
tërë vendin. Në rastin kur ka probleme nëna apo fëmija, 
atëherë lejohet ndërprerja e shtatzënisë në javën e 22 me 
ligj”,- tha Alba Merdani, specialiste në ISHP. Sipas saj, 8 
% e bebeve lindin gjatë një viti nga nëna adoleshente. 
Dhe jo të gjitha adoleshentet e çojnë deri në fund 
shtatzëninë, dhe zgjedhin abortin. Por abortet nuk janë 
më një fenomen rural. Të dhënat tregojnë se abortet më 
të shumta në numër ndodhin në qytete ku vitin e kaluar 
janë vlerësuar me një shtrirje prej 65.1%. Krahasuar 
me Shqipërinë nivelin më të lartë të shtatzënisë e kanë 
vendet e Evropës Lindore si Bullgaria dhe Rumania 
ndër në vendet e Mesdheut, si Italia dhe Spanja niveli i 
shtatzënive tek adoleshentet është i ulët, me 6 lindje për 
1 000 vajza të moshës 15-19 vjeç. Ndërkaq autoritetet 
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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


