
Çdo të dielë në orën 12:00 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

Zgjedha e Krishtit

6 Korrik 2014

Në atë kohë Jezusi mori fjalën e tha: “Po të bekoj, o Atë, Zotërues i qiellit e 
i dheut, që i fshehe këto gjëra nga të dijshmit e nga të urtit, e ua zbulove 

të vegjëlve. Mirë, o Atë, pse të pëlqeu ty kështu. Ati më dorëzoi mua gjithçka 
dhe askush s’mund ta njohë Birin përveç Atit, dhe askush s’mund ta njohë 
Atin, përveç Birit e përveç atij kujt do Biri t’ia zbulojë. Ejani tek unë të gjithë 
ju që jeni të lodhur prej barrës së rëndë e unë do t’ju çlodh. Merrni mbi vete 
zgjedhën time e pranoni t’ju mësoj unë, që jam zemër butë e i përvujtë. Kështu 
do të gjeni pushim për shpirtrat tuaj, sepse, vërtet, zgjedha ime është e ëmbël 
e barra ime e lehtë.” Mt 11, 25-30



Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:00 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...
07 Korrik  Shen Asti
11 Korrik  Shen Benedikti
13 Korrik  Shen Henriku

Lutja për vizitë të suksesshme dhe të bekuar
të Atit të shenjtë, Françeskut Papë në Shqipëri
Veprim përgatitor për ardhjen e Françeskut Papë në 
Shqipëri

“O Atë i mirë, me ndërmjetësimin e 
Nënës së Këshillit të mirë,
të cilën etërit tanë e zgjodhën për 
mbrojtëse dhe pajtore,
të të Lumturës Nënë Terezë dhe të 
Shërbëtorëve të Hyjit,
po Të lutemi, që vizita që Ati i 
shenjtë, Françesku Papë,
do ia bëj Vendit tonë, të jetë e 
suksesshme dhe plot bekim.
Përtërije në dashuri për Ty dhe për 
njëri-tjetrin mbarë popullin shqiptar: 
të moshuarit, burrat dhe gratë, 
fëmijët dhe të rinjtë,
që të gjithë së bashku, në Hyjin, të 
jemi shembull i shenjtërisë së jetës.
Bëj që të Krishterët të shkojnë pas 
Krishtit dhe ta dëshmojnë,
para njerëzve të kohës sonë dhe 
breznive të reja.
Vizita e Pjetrit të ditëve tona le të jetë 

për ne nxitje,
forcë dhe shërim i shpirtit tonë të 
vuajtur,
që me gatishmëri, gjithmonë t’i 
jetojmë vlerat e vërteta,
që burimin e kanë në dashurinë e 
Krishtit.
Së bashku më Atin e shenjtë, 
Françeskun Papë,
na vizito, o Shpirti Shenjt dhe 
përtërije fytyrën e Vendit tonë,
dhe në të, përtërij të gjithë bijtë e 
bijat e tua, Shqiptar!
Amen.

Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene Mhill Ftoni, Prek Kaçaj, Petrit Ujka:

Aleks  Coku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Tinaj
Anton Brunga
Arben Toma
Arben Pepa
Arben Marku
Ardian Preçetaj
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Beniamin Hasko
Eduard  Shkreli
Erion Tase
Flobenc Shkalla
Gjergj  Nikolla
Ladi Lumaj
Lekë Tarazhi
Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Marash Martinaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Mhill Ftoni
Ndok Macaj
Ndue Cacaj
Nik Biçi
Nush Dokaj
Paulin Lukani
Petrit Ujka
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Frani
Prek Spaqi
Prek  Kaçaj
Preke Gjonaj
Roza Kalaj
Rrok Gjoni
Sander Kosmaci
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Tom Ulaj
Ton Vocaj
Vaso Gjuravcaj
Viktor Pleti
Viktor Gjokaj
Vladimir Dodaj

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte!➋



➌

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.
Pope Francis: Serve and live in the 
freedom of God

Pope Francis delivers his homily in Molise on  
5 July 2014.
(Vatican Radio) Pope Francis emphasized the 
dignity of the human person in the realm of work and 
the call of all members of the Church to service, both 
to God and to others, in his homily during Mass in 
Campobasso on Saturday morning.
Thousands of people gathered for the outdoor papal 
mass, one of the highlights of the Pope’s daylong 
trip to the city, located in the southern Italian region 
of Molise.
“The Church is a people who serves God; the Church 
is a people who lives in the freedom that he gives,” he 
told the assembly. And this service, he continued, is 
realized through prayer, adoration, the proclamation 
of the Gospel and charity in the ordinary of  
everyday life.
There is much need for commitment in the service 
of others “in the face of situations of material and 
spiritual precariousness, especially in the face of 
unemployment, a plague that requires every effort 
and much courage on everyone’s part,” he said.
The challenges of work, he said, calls upon the 
particular responsibility of institutions and of the 
business and financial world.
“It is necessary to place the dignity of the human 
person at the centre of every prospect and every 
action. Other interests, even if legitimate, are 
secondary,” he said to applause. “At the centre is 
the dignity of the human person. Why? Because 
the human person is in the image of God, he was 
created in the image of God and we are all in the 
image of God!”

Çelësi i fjalëve të Kishës – bashkimi 
bashkëshortor

Ne letren e Shën 
Gjoni Palit II drejtuar 
familjeve, papa 
Wojtyla flet për 
natyrën e bashkimit 
b a s h k ë s h o r t o r , 
duke u nisur nga 
riti i kremtimit të 
sakramentit të 
martesës: “Premtoj 
se do të të jem 
besnik gjithmonë, 
... të gjitha ditët e 
jetës sime” “Vetëm 

“vetjet” janë në gjendje t’i shqiptojnë këto fjalë; vetëm 
ata janë të aftë të jetojnë “të bashkuar” mbi bazën e 
zgjedhjes së ndërsjellë, që është, ose duhet të jetë, 
krejtësisht e vetëdijshme dhe e lirë. Libri i Zanafillës, 
kur flet për burrin, që e braktis të atin dhe të ëmën 
për t’u bashkuar me gruan (khs Zan 2,24), nxjerr në 
pah zgjedhjen e vetëdijshme dhe të lirë prej të cilës 
buron martesa, dhe e cila bën një bir e një bijë burrë 
e grua. Si mund ta kuptojmë drejt këtë zgjedhje të 
ndërsjellë, nëse nuk mbajmë parasysh të vërtetën e 
plotë të njeriut, domethënë qenien e tij të arsyeshme 
dhe të lirë? Koncili II i Vatikanit flet për ngjashmërinë 
me Hyjin, duke përdorur fjalë shumë domethënëse. 
Ai i referohet jo vetëm përngjasimit dhe shëmbëlimit 
me Hyjin, që çdo qenie njerëzore i ka për vetë natyrën 
e vet, por i referohet edhe, madje mbi të gjitha, 
“një farë përngjasimi ndërmjet bashkimit të vetjeve 
hyjnore dhe bashkimit të bijve të Hyjit në të vërtetën 
dhe në dashuri” (Gaudium et Spes, 24). Ky formulim, 
veçanërisht i pasur dhe depërtues, pohon para së 
gjithash çfarë e përcakton identitetin e thellë të çdo 
burri dhe çdo gruaje. Ky identitet gjendet tek aftësia 
për të jetuar në të vërtetën dhe në dashuri; por, edhe 
më shumë, ai gjendet tek nevoja për të vërtetën dhe 
dashurinë, që janë përmasat themeltare të jetës së 
vetjes njerëzore. Kjo nevojë për të vërtetën dhe për 
dashurinë e hap njeriun, si drejt Hyjit, ashtu edhe 
drejt krijesave: e hap ndaj vetjeve të tjera njerëzore, 
ndaj jetës “në bashkim”, veçanërisht ndaj martesës 
dhe familjes. Sipas fjalëve të Koncilit, “bashkimi” i 
vetjeve njerëzore rrjedh, në një farë mënyre, nga 
misteri i “ne”-së trinitare, prandaj edhe “bashkimi 
martesor” ka lidhje me këtë mister. Familja, që zë 
fill me dashurinë e burrit dhe të gruas, buron që 
në rrënjë nga misteri i Hyjit. Kjo është në përkim 
me esencën më të thellë të burrit dhe të gruas, 
me dinjitetin e tyre burimor dhe të mirëfilltë si vetje 
njerëzore.  Burri dhe gruaja bashkohen me njëri-
tjetrin kaq shumë në martesë, saqë bëhen – sipas 
fjalëve të librit të Zanafillës – “një mish i vetëm” (Zan 
2,24). Mashkull e femër për nga përbërja fizike, dy 
subjektet njerëzore, edhe pse të ndryshëm në trup, 
kanë të barartë aftësinë për të jetuar “në të vërtetën 
dhe në dashuri”.  Kjo aftësi, karakteristikë e qenies 
njerëzore, për faktin se është vetje, ka, njëkohësisht, 
përmasa shpirtërore dhe trupore. Edhe me trup, 



burri dhe gruaja janë të parapërgatitur për të formuar 
“bashkimin e vetjeve” në martesë. Kur bashkohen 
me forcën e lidhjes martesore, në një mënyrë të 
tillë sa të bëhen “një mish i vetëm”, bashkimi i tyre 
duhet të kryhet “në të vërtetën dhe në dashuri”, duke 
nxjerrë kështu në pah pjekurinë e vetjeve të krijuara 
në shëmbëllimin dhe përngjasimin e Hyjit.  Familja, 
që buron prej këtij bashkimi, e siguron forcën e vet 
të brendshme nga besëlidhja e bashkëshortëve, 
të cilën Krishti e ka lartuar në sakrament. Ajo 
e arrin natyrën e vet bashkësiore, madje edhe 
karakteristikat e “bashkimit”, me anë të bashkimit 
themelor të bashkëshortëve, që shtrihet tek bijtë. 
“A jeni të gatshëm t’i pranoni me përgjegjësi dhe 
dashuri bijtë që Hyji do t’ju japë dhe t’i edukoni...?” 
– pyet kremtuesi gjatë ritit të martesës. Përgjigjja e 
bashkëshortëve përkon me të vërtetën e thellë të 
dashurisë që i bashkon. Bashkimi i tyre, pra, në vënd 
që t’i mbyllë në vetvete, i hap ndaj jetës së re, ndaj 
vetjes së re njerëzore. Si prindër, do të jenë të aftë 
t’i japin jetën një qenieje të ngjashme me ta, e cila 
është jo vetëm “mish prej mishit të tyre dhe asht prej 
eshtrave të tyre” (khs Zan 2,23), por shëmbëllim dhe 
përngjasim me Hyjin, domethënë vetje.  Duke i pyetur: 
“A jeni të gatshëm?”, Kisha u kujton bashkëshortëve 
të rinj se gjenden përballë forcës krijuese të Hyjit. 
Janë të thirrur të bëhen prindër, domehtënë të 
bashkëpunojnë me Krijuesin për të përçuar jetën. Të 
bashkëpunojnë me Hyjin, për të thirrur në jetë qenie 
të reja njerëzore, do të thotë të ndihmosh në përçimin 
e shëmbëllimit dhe ngjashmërisë me Hyjin, që ka çdo 
njeri “i lindur prej gruas”.

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 
• Panxhar i kuq
• Komposto kumbulle
• Uje Mineral Tepelene
• Coffee Skenderbeu

www.kodra.org

Produkte
Shqiptare!
Prodhuar dhe
importuar nga 
Shqiperia.
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