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Të tretën ditë po bëhej një dasmë në Kanë të Galilesë. Aty ishte edhe nëna e Jezusit. Në dasmë e 
grishën edhe Jezusin e nxënësit e tij. Kur u mbaroi vera, nëna e Jezusit i tha: “Nuk kanë më verë!” 

Jezusi i tha: “Moj burneshë, a është punë për ne? Ende nuk erdhi koha ime!” Nëna e tij u tha shërbyesve: 
“Bëni gjithçka t’ju thotë!”
Ishin aty të vëna gjashtë enë guri që shërbenin për larje të rëndomta të judenjve. Secila zinte dy apo tri 
masë. Jezusi u tha shërbyesve: “Mbushni enët me ujë!” Ata i mbushën deri në grykë. “Merrni tani – u tha 
atëherë – e çoni kryetarit të tryezës.” Ata ia çuan. Kur kryetari i tryezës e kërkoi ujin e kthyer në verë – e 
nuk e dinte nga vinte – shërbyesit, që e kishin mbushur ujin, e dinin – kryetari i tryezës e thirri dhëndrin 
dhe i tha: “Çdo njeri më parë vë në tryezë verën e mirë e, kur t’i nxehë pija, sjell verë më të keqe. Ti e 
paske ruajtur verën e mirë deri tani!”
Kjo qe mrekullia e parë e Jezusit, të cilën e bëri në Kanë të Galilesë; e dëftoi lavdinë e vet dhe nxënësit e 
tij besuan në të. Pastaj zbriti në Kafarnaum me nënën e vet, me vëllezërit e vet, e me nxënësit e vet. Aty 
nuk qëndruan shumë ditë. Gjn 2, 1-12
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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...
21 Janar Shën Anjeza
24 Janar Shën Françesku i Salesit
25 Janar Kthimi i Shën Palit
26 Janar Shenjterit Timoteu dhe Titi

Kerkojme te dime adresat e ketyre 
personave...

Gëzim Beci, Gjergj Pjetri, Arben Kalaj, Martin 
Marashaj.

Hakun e Kishes per vitin 2012 e ka dhene

Pal Lama.

Hakun e Kishes per vitin 2013 e ka dhene

Astrit dhe Ermira Simeqi. 
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.

Montreal....

Te Kisha e fameshme St. Joseph Oratory of Mount 
Royal ne Montreal per here te pare u kremtua Mesha ne 
gjuhen shqipe fale iniciatives te nje grupi shqiptaresh 
me banim ne Montreal dhe rrethina. Urojme dhe lutemi 
TH�N\�ÀOOLP�WH�NHWH�QMH�YD]KGLPHVL�QH�WH�DUGKPHQ�

Be like Good Samaritan; help those in need, 
Pope says in message
Written by Carol Glatz, Catholic News Service
Tuesday, 08 January 2013 14:54

Sister Suzan Kuku, a 
member of the Sisters of the 
Sacred Heart, comforts a 
patient in September 2012 at 
St. Daniel Comboni Catholic 
Hospital in Wau, South 
Sudan. In a message for the 
2013 World Day of the Sick, 
Pope Benedict XVI called 
on everyone to be a good 
Samaritan and concretely 
help those in need.
- CNS photo/Paul Jeffrey

VATICAN CITY - In a message for the 2013 World Day 
of the Sick, Pope Benedict XVI called on everyone to 
be a good Samaritan and concretely help those in need.
Thanking those who care for the sick and elderly, 
the Pope underlined the church’s fundamental role in 
“lovingly and generously accepting every human being, 
especially those who are weak and sick.”
The World Day of the Sick is celebrated annually Feb. 11, 
the feast of Our Lady of Lourdes. The Vatican released 

�



the text of the papal message Jan. 8. Pope Benedict 
expressed his affection for all those “undergoing a time 
of trial due to illness and suffering,” and he prayed 
that they remember they are not alone, marginalized, 
forgotten or useless.
“You have been called by Christ and are his living and 
transparent image,” he said, quoting from a message 
delivered by the fathers of the Second Vatican Council 
in 1965 “To the Poor, the Sick and the Suffering.”
The Gospel parable of the Good Samaritan is just one 
of many accounts that show how Jesus expected his 
disciples to behave toward others, especially those in 
need, the Pope said.
Through prayer, people can draw strength from God’s 
LQÀQLWH�ORYH�LQ�RUGHU�WR�´OLYH�GD\�E\�GD\�ZLWK�FRQFUHWH�
concern, like that of the Good Samaritan, for those 
suffering in body and spirit who ask for our help, 
whether or not we know them and however poor they 
may be,” Pope Benedict wrote.
Those who are sick and suffering also are called to help 
RWKHUV��ÀQGLQJ�PHDQLQJ�DQG�KHDOLQJ�LQ�DFFHSWLQJ�RQH·V�
own suffering by looking to Christ, “who suffered with 
LQÀQLWH�ORYH�µ�KH�VDLG�
The Year of Faith is an occasion for the church to 
intensify its charitable services “so that each one of us 
can be a good Samaritan for others, for those close to 
us,” the Pope said.
The history of the church offers today’s men and 
women many models of encouragement, the Pope said, 
including Blessed Teresa of Kolkata and the Blessed 
Virgin Mary, who “does not lose hope in God’s victory 
over evil, pain and death.”
Mary’s trust in God’s power, together with Christ’s 
resurrection, offer “hope to the suffering” and renew 
“the certainty of the Lord’s closeness and consolation,” 
he said.

Gjergj Kastrioti Skënderbe në përvjetorin 
e vdekjes

Më 17 janar u përkujtua 
përvjetori i vdekjes së Gjergj 
Kastriotit Skënderbeut
Më 17 janar, ra 545 vjetori i 
vdekjes së Heroit të Kombit 
Shqiptar, Gjergj Kastriotit 
Skënderbeut, Atletit të Krishtit 
H� Ws� NULVKWHULW� Ws� ÁDNWs�� VLNXU� H�
quajtën Papët e Romës. 
Gjergj Kastrioti ka hyrë në 

histori si një nga gjeneralët më të mëdhenj të kohës, 

si strateg i shquar i luftimeve mbrojtëse, sepse me një 
ushtri të vogël mundi të përballonte dhe të shkatërronte 
taborët e ushtrisë osmane, më të organizuarat dhe më 
modernet e kohës së vet, si një burrë i madh shteti, që 
udhëhoqi luftën për pavarësi të kombit vet shqiptar 
kundër pushtuesit osman, i cili punoi edhe për bashkimin 
politiko-shtetëror të popullit shqiptar .

E pikërisht me Kuvendin e Lezhës më Gjergj Kastrioti 
Skënderbeu vuri themelet e një shteti arbër të organizuar 
– as para tij as pas tij princat shqiptarë nuk mundën 
të gjenin rrugën e bashkimit. Për 25 vjet me radhë 
Skënderbeu mbrojti lirinë e popullit dhe të vendit të vet 
dhe lufta e tij pengoi përhapjen osmane drejt Evropës, 
SsU�oND�ÀWRL�PLUsQMRKMHQ�H�6KWHWHYH�(YURSLDQH�GKH�Ws�
Papatit të Romës që kur ka qenë gjallë dhe shumë më 
tepër pas vdekjes. 

Në qiellin shqiptar emri i Skënderbeut ka qenë një yll 
polar për gjithë brezat pasardhës, burim frymëzimi për 
rilindasit, shembull i ndritur për t’u pasur në betejat e 
ndryshimeve për t’i kthyer popullit lirinë, dinjitetin, 
EDVKNLPLQ� H�KDSXU�� UUXJsQ� H�SsUSDULPLW��1s�ÀJXUsQ� H�
pavdekshme të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, populli 
shqiptar kurdoherë ka shembullin dhe simbolin e 
bashkimit, të vëllazërimit, të lirisë, të atdhedashurisë, 
të harmonisë e të demokracisë.

/LGKXU�PH�ÀJXUsQ�PDGKRUH�Ws�KHURLN�NRPEsWDU�VKTLSWDU�
Gjergj Kastriotit Skënderbeut e 543 vjetorin e vdekjes 
së tij, po përkujtojmë fjalët kuptimore të Papës Gjon 
Palit II shqiptuar në aeroportin e Tiranës më 25 prill 
1993 gjatë vizitës së tij papnore historike në Shqipëri:
“Është detyrë të kujtojmë në këtë rrethanë heroin 
NRPEsWDU� H� Ws� NULVKWHULQ� H� ÁDNWs�� *MHUJM� .DVWULRWLQ�
Skënderbeun, “mbrojtësin e Jezu Krishtit”, i cili këtë 
vit (1993) kishte 525 vjetorin e vdekjes. Si në kohët e 
tij shumë të vështira, Kisha edhe sot nuk do të mungojë 
të ofrojë kontributin e vet të mundshëm për zhvillimin e 
plotë material e shpirtëror të popullit shqiptar”. 

Ndërsa në fjalimin e tij në Sheshin Skënderbe në Tiranë 
Ati i Shenjtë Karol Vojtila duke u fol shqiptarëve mes 
tjerash theksoi: “Sa herë në të kaluarën ju është dashur 
të mbroni me forcë identitetin tuaj. Me një angazhim të 
WLOOs��VLNXU�HGKH�YHWs�N\�VKHVK�QD�H�NXMWRQ��X�VKTXD�ÀJXUD�
e lartë e të krishterit Gjergj Kastrioti Skënderbeut, i 
respektuar nga Papët e Romës dhe përjetësisht i gjallë 
në kujtimin e popullit shqiptar”. Gjon Pali II 25 prill 
1993 Tiranë.
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“Ç’kërkon Zoti nga ne”: mbi këto 
fjalë të Mikesë profet bazohet 
sivjet tema e Javës së lutjes për 
bashkimin e të krishterëve, që 
nisi me 18 janar. Qysh në agim 
të papnisë së tij, Benedikti XVI e 
vuri dialogun ekumenik ndërmjet 
detyrave kryesore e, në shumë 
raste, fjalët e Papës e shprehën 

me forcë të madhe dëshirën që të gjithë besimtarët në Krishtin ta 
rigjejnë bashkimin e orës së parë të Kishës. Po kujtojmë disa nga 
pohimet e Benediktit XVI kushtuar pikërisht këtij bashkimi, kaq të 
dëshiruar nga të gjithë besimtarët.
Uniteti i Kishës nisi pak para orës, që dukej si e fundmja e saj. 
/LQGL� Qs�dHQDNXOO�� Qs� DWPRVIHUsQ� H� QGULWXU� Ws� OXWMHV� Vs� ÁDNWs� Ws�
Jezusit, që ia besoi Apostujt, Atit – e u duk se po merrte fund po aty, 
pas pak, kur Autori i lutjes varej në kryq, mbi Golgotë. Ndërmjet 
Gjetsemanit e Kalvarit Apostuj mohojnë, ikin, pendohen, ndjehen 
të humbur. E pikërisht në shkapërndarjen e tyre duket sikur 
shikojmë shenjën e parë të asaj, që në shekujt te mëpasëm do të 
ishte bashkësia e krishterë, e krijuar nga Gjaku i një Zoti të vdekur 
e të ngjallur, por e paaftë për të ndenjur e bashkuar, ashtu si e 
kishte menduar e si e kishte bekuar Mjeshtri i saj. 

Shijo traditën™

 Kafe Shqiptare™

www.kafeshqiptare.com
1-888-628-5233

Për PIKAT E SHITJES vizitoni:

Filloi Java e lutjes për bashkimin e të 
krishterëve. Papa: së bashku, jemi fytyra 
e forca e Krishtit. 


