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Ndër ato ditë, Maria u nis me nxitim për krahinën malore në një qytet të Judës. Ajo hyri 
në shtëpinë e Zakarisë dhe e përshëndeti Elizabetën. Tashti, posa Elizabeta e dëgjoi 

përshëndetjen e Marisë, i kërceu foshnja në kraharorin e saj. Elizabeta u mbush me Shpirtin Shenjt 
dhe brohoriti me zë të lartë: “Je më e bekuar se të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i kraharorit 
tënd! Dhe, nga e pata fatin të vijë tek unë nëna e Zotit tim? Ja, se, posa zëri i përshëndetjes sate 
arriti në veshë të mi, foshnja prej hareje kërceu në kraharorin tim. E lumja ti që besove se do të 
plotësohet çka të qe thënë prej Zotit!”
Atëherë Maria tha: “Shpirti im e madhëron Zotin, shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit 
tim, sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë:po, që tani të gjitha breznitë do të 
më quajnë të lumtur. Lk 1, 39-48

Gatishmëri

23 dhjetor 2012

have at times throughout history been unable to comply 
with demands made by Caesar. From the Emperor 
cult of ancient Rome to the totalitarian regimes of the 
last century, Caesar has tried to take the place of God. 
When Christians refuse to bow down before the false 
gods proposed today, it is not because of an antiquated 
world-view. Rather, it is because they are free from the 
constraints of ideology and inspired by such a noble 
vision of human destiny that they cannot collude with 
anything that undermines it.

In Italy, many crib scenes feature the ruins of ancient 
Roman buildings in the background. This shows that 
the birth of the child Jesus marks the end of the old 
order, the pagan world, in which Caesar’s claims went 
virtually unchallenged. Now there is a new king, who 
relies not on the force of arms, but on the power of love. 
He brings hope to all those who, like himself, live on 
the margins of society. He brings hope to all who are 
vulnerable to the changing fortunes of a precarious 
world. From the manger, Christ calls us to live as 
citizens of his heavenly kingdom, a kingdom that all 
people of good will can help to build here on earth.

store.kafeshqiptare.comkafeshqiptare.comkafeshqiptare com



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 per Krishtlindje....
24 dhjetor, Nata e Krishtlindjes: 
Mesha kremtohet ne oren 11:30 PM
25 dhjetor, Dita e Krishtlindjes: 
Mesha kremtohet ne oren 12:45 PM

Faqja internet e Misionit...

Fale punes se Aleksander Selmanit u be e mundur 
hapja e nje website te Misionit per te qenë më pranë me 
informacionet apo gjarjet e vazhdueshme. 
Website address është: www.misioninenetereza.com

Kerkojme te dime adresat e ketyre 
personave...

Gëzim Beci, Gjergj Pjetri, Arben Kalaj, Fran Gjocaj, 
Martin Marashaj, Luigj Lumaj.

Haku i Kishes per vitin 2012 e ka dhene

Leke Kapllaj, Vasel Dreshaj, Rrok Hila, 
Gjovalin Melaj, Sokol Ujka, Fabjan Pllumaj.
Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 

Papa, të rinjve të Veprimit Katolik: kush 
kërkon Zotin gjen jetën, gëzimin, dashurinë 
dhe paqen  

Shpesh njerëzit 
mendojnë se mund 
ta gjejnë vetë 
jetën, gëzimin, 
dashurinë, paqen, 
por është vetëm 
Zoti, që mund të na 
i dhurojë: kështu u 

tha Papa Benedikti XVI të rinjve të Veprimit Katolik, 
të cilët i priti në Vatikan për shkëmbimin e urimeve 
të Krishtlindjes. Takim festiv e familjar, gjatë të cilit 
Ati i Shenjtë foli për njeriun, që kërkon gjithçka, pa e 
ditur se kërkon Zotin, autorin e vërtetë të jetës dhe të 
gëzimit. Pikërisht këtë vit, të rinjtë e Veprimit Katolik 
UHÁHNWXDQ�PEL� WHPsQ�´1s�NsUNLP� Ws� DXWRULWµ��3sUPHV�
Jezu Krishtit, u tha Papa, Hyji na jep atë gëzim, që na 
mbetet përgjithmonë:
“Mbajeni mend, të dashur miq: sa më shumë të 
mësoni si të hyni në dialog me Të, aq më shumë do të 
ndjeni kënaqësi në zemër e do ta kapërceni ndonjë 
trishtim të vogël, që nganjëherë, na shqetëson 
shpirtin”.
Njeriu kërkon dashurinë, por do ta gjejë vetëm në 
Zotin, autori i dashurisë. Nuk mund të jetojmë vetëm, 
të mbyllur në vetvete, pohoi Benedikti XVI:
“Të gjithë kemi nevojë të duam dikë e ta ndjejmë 
se dikush na pranon e na do. Ta ndjejmë që na 
duan, është e nevojshme për jetën, por është po aq 
e rëndësishme të jemi në gjendje t’i duam të tjerët, 
për ta bërë të bukur jetën e të gjithëve, edhe të 
bashkëmoshatarëve në situata të vështira. Jezusi na 
e ka bërë të dukshme, me jetën e Tij, se Zoti i do të 
gjithë, pa dallim, e dëshiron që të gjithë të jetojnë të 
lumtur”.
Për këtë, Papa kujtoi nismën e Veprimit Katolik për të 
ndihmuar konkretisht të rinjtë e pastrehë egjiptianë. 
Në fund të fundit, theksoi Ati i Shenjtë, njeriu kërkon 
paqen, për të cilën bota ka aq nevojë:
“Shpesh, njerëzit mendojnë se mund ta sjellin 
vetë paqen, por është e rëndësishme të kuptohet se 
vetëm Zoti mund të na dhurojë një paqe të vërtetë 
e të qëndrueshme. Nëse do të dimë ta dëgjojmë, 
nëse i hapim një vend në jetën tonë, Zoti e shkrin 
egoizmin, që shpesh i ndot marrëdhëniet ndërmjet 
njerëzve dhe kombeve e, zgjon dëshirën e pajtimit, 
të faljes e të paqes, edhe në atë, që e ka zemrën gur”.
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Kush kërkon Autorin e madh të jetës, të gëzimit, të 
dashurisë e të paqes, vërejti Benedikti XVI, do të zbulojë 
se ky Autor nuk është kurrë larg, madje, është krejt afër: 
“është Zoti që bëhet foshnjë në Jezu Krishtin!”

ARTICLE BY THE HOLY FATHER 
BENEDICT XVI IN THE FINANCIAL 
TIMES “A TIME FOR CHRISTIANS 
TO ENGAGE WITH THE WORLD”, 
20.12.2012

A time for Christians to engage with the world

“Render unto Caesar what belongs to Caesar and to God 
what belongs to God,” was the response of Jesus when 
asked about paying taxes. His questioners, of course, 
were laying a trap for him. They wanted to force him to 
take sides in the highly-charged political debate about 
Roman rule in the land of Israel. Yet there was more at 
stake here: if Jesus really was the long-awaited Messiah, 
then surely he would oppose the Roman overlords. So 
the question was calculated to expose him either as a 
threat to the regime, or a fraud.

Jesus’ answer deftly moves the argument to a higher 
plane, gently cautioning against both the politicization 
RI�UHOLJLRQ�DQG�WKH�GHLÀFDWLRQ�RI�WHPSRUDO�SRZHU��DORQJ�
with the relentless pursuit of wealth. His audience 
needed to be reminded that the Messiah was not Caesar, 
and Caesar was not God. The kingdom that Jesus came 
to establish was of an altogether higher order. As he 
told Pontius Pilate, “My kingship is not of this world.”
The Christmas stories in the New Testament are 

intended to convey a similar message. Jesus was born 
during a “census of the whole world” taken by Caesar 
Augustus, the Emperor renowned for bringing the Pax 
Romana to all the lands under Roman rule. Yet this 
LQIDQW��ERUQ� LQ�DQ�REVFXUH�DQG� IDU�ÁXQJ�FRUQHU�RI� WKH�
Empire, was to offer the world a far greater peace, truly 
universal in scope and transcending all limitations of 
space and time.

Jesus is presented to us as King David’s heir, but the 
liberation he brought to his people was not about 
holding hostile armies at bay; it was about conquering 
sin and death forever.

The birth of Christ challenges us to reassess our priorities, 
our values, our very way of life. While Christmas is 
undoubtedly a time of great joy, it is also an occasion 
IRU�GHHS�UHÁHFWLRQ��HYHQ�DQ�H[DPLQDWLRQ�RI�FRQVFLHQFH��
At the end of a year that has meant economic hardship 
for many, what can we learn from the humility, the 
poverty, the simplicity of the crib scene?

Christmas can be the time in which we learn to read the 
Gospel, to get to know Jesus not only as the Child in 
the manger, but as the one in whom we recognize God 
made Man.

,W�LV�LQ�WKH�*RVSHO�WKDW�&KULVWLDQV�ÀQG�LQVSLUDWLRQ�IRU�WKHLU�
daily lives and their involvement in worldly affairs – be 
it in the Houses of Parliament or the Stock Exchange. 
Christians shouldn’t shun the world; they should engage 
with it. But their involvement in politics and economics 
should transcend every form of ideology.

&KULVWLDQV� ÀJKW� SRYHUW\� RXW� RI� D� UHFRJQLWLRQ� RI� WKH�
supreme dignity of every human being, created in God’s 
image and destined for eternal life. Christians work for 
more equitable sharing of the earth’s resources out of 
a belief that, as stewards of God’s creation, we have 
a duty to care for the weakest and most vulnerable. 
Christians oppose greed and exploitation out of a 
FRQYLFWLRQ� WKDW�JHQHURVLW\�DQG�VHOÁHVV� ORYH��DV� WDXJKW�
and lived by Jesus of Nazareth, are the way that leads 
to fullness of life. Christian belief in the transcendent 
destiny of every human being gives urgency to the task 
of promoting peace and justice for all.

Because these goals are shared by so many, much 
fruitful cooperation is possible between Christians 
and others. Yet Christians render to Caesar only what 
belongs to Caesar, not what belongs to God. Christians 
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