
Imzot Çullikat kundër Komitetit të 
OKB-së për të drejtat e fëmijëve: të 
garantohet gjithnjë e drejta për të 
lindur

Çdo fëmije i duhet 
garantuar e drejta të 
lindë e shteti duhet të 
bëjë ç’është e mundur 
për të mbështetur 
prindërit në rritjen 
e bijve, në liri e me 
dinjitet. Ky është 
mendimi i shprehur 
nga Vëzhguesi i 
përhershëm i Selisë së 
Shenjtë në OKB, imzot 
Frensis Çullikat para 
Komitetit për nxitjen 
dhe mbrojtjen e të 

drejtave të fëmijëve në Nju Jork.
Prelati kritikoi qëndrimin e Komitetit, i cili e ka 
interpretuar gabim Konventën për të drejtat e fëmijës. 
Së pari, vëren imzot Çullikat, fetusi i palindur akoma 
është anëtar i familjes njerëzore e nuk i përket asnjë 
nënkategorie, prandaj çdo fëmije i duhet garantuar e 
drejta të lindë, pa diskriminime me bazë seksin, aftësitë 
e kufizuara, ose politikat e diktuara nga eugjenetika. 
Në tekstin e Komitetit pranohet diagnoza para lindjes 
për të vendosur nëse fëmija duhet të vijë në jetë, krejt 
në kundërshtim me vetë Konventën.
Vëzhguesi i Vatikanit u bën thirrje shteteve t’i 
ndihmojnë prindërit në rritjen e fëmijëve, duke u dhënë 
atyre mundësi e mjete për zhvillimin e tyre normal fizik, 
moral e shoqëror, në kushte lirie e dinjiteti, edhe kur 
kanë fëmijë me probleme të çdo lloji. Pra, mbrojtja 
e përgjegjësisë dhe e autonomisë së familjes, është 
udha për të mbrojtur edhe të drejtat e fëmijëve.
Imzot Çullikat kundërshton me vendosmëri përdorimin 
e padrejtë, që i bën Komitet, shprehjeve si “orientim 
seksual” dhe “identitet gjinor”; rekomandimet, që u jep 
shteteve për t’u dhënë fëmijëve edukim mbi shëndetin 
seksual, kontraceptivët dhe të ashtuquajturin “abort i 
sigurtë”, pa miratimin e prindërve; promovimin e abortit 
si mjet planifikimi familjar dhe vendosjen e shërbimeve 
në këtë fushë pa marrë parasysh ndërgjegjen e 

veprimtarëve të shëndetësisë. “Këto rekomandime – 
denoncon prelati – janë veçanërisht të kritikueshme. 
Asnjë abort nuk është kurrë i sigurtë, sepse vret një 
fëmijë dhe dëmton të ëmën”. Që këtej, thirrja e imzot 
Çullikatit për respektimin e një Konvente, si ajo për të 
drejtat e fëmijës, nga më të ratifikuarat, por edhe nga 
më të interpretuarat gabim.

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

➍

Blessed Mother Teresa Albanian Mission
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N ë atë kohë, populli rrinte aty e po kundëronte. Anëtarët e Këshillit të Lartë e përqeshnin duke thënë: 
“Tjerët i shpëtoi, le ta shpëtojë vetveten, nëse është Mesia i Hyjit, i zgjedhuri!” Edhe ushtarët e 

vinin në lojë. Iu afruan për t’i dhënë uthull dhe i thanë: “Nëse je ti mbreti i judenjve, shpëto vetveten!” Mbi 
të ishte edhe mbishkrimi: “Ky është mbreti i judenjve.” 
Njëri nga kriminelët e kryqëzuar e fyente: “Po a nuk je ti Mesia?! Shpëto veten edhe ne!” Por ai tjetri e 
qortoi shokun: “As ti nuk e druan Hyjin që po vuan të njëjtin dënim si ai? Sa për ne kjo është drejtësi: po 
marrim ndëshkimin e merituar për veprat tona! Por ky – ky s’bëri asnjë të keqe!”
Dhe tha: “Të bie ndër mend për mua, o Jezus, kur të arrish në Mbretërinë tënde!” E Jezusi i tha: “Për të 
vërtetë po të them: sot do të jesh me mua në parriz.” ” Lk 23, 35-43

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.

Pope Francis @Pontifex
The Sacraments are Jesus Christ’s 
presence in us.  So it is important for us 
to go to Confession and receive Holy 
Communion. 
Pope Francis @Pontifex
The Kingdom of Heaven is for those who 
place their trust in the love of God, not in 
material possessions. 



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...
25 Nentor  Shen Katerina e Aleksandrise
26 Nentor  Shen Leonardi
27 Nentor  Shen Valeriani
28 Nentor  Shen Jakobi i Markise
30 Nentor  Shen Andreu apostull
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.
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’.
Shitja e biletave fillon te dielen 1 dhjetor.
Hakun e Kishes per vitin 2013
kane dhene Pjeter Tunaj. Deri tani:

Don Gjovani K. Kokona
Agron Vata
Aleks Coku
Aleksander&Adrian Cukaj
Alfons Tarazhi
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
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 Tunaj
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.
24 Nëntor, Solemniteti i Krishtit Mbret… 
‘Jezu Krishti Mbret dashurie që mbretëron në zemra 
tona!’  
Jezusi Mbreti i Gjithësisë. Qysh në Besëlidhjen e Vjetër 
Danieli profet fliste për një bir të njeriut të cilit Zoti i jepë 
çdo pushtet dhe të cilit të gjithë popujt, kombët e gjuhët 
i shërbenin.

Kjo profeci u realizua në Jezusin: ai është i vetëdijshëm 
se është Mbret, i paralajmëruar (profetizuar) dhe i 
pritur, dhe këtë e dëshmon shumë qartë para Pilatit, por 
saktëson edhe faktin se Mbretëria e Tij nuk duhet kërkuar 
me dhe në kategoritë njerëzore, pasi Mbretëria e tij nuk 
është këtu poshtë mbi tokë, pra nuk është e kësaj bote. 
Mbretëria e Jezusit është një Mbretëri ku ligji është 
dashuria ndaj Zotit e të afërmit; drejtësia quhet mëshirë, 
përdëllim; i afërmi e të tjerët nuk janë nënshtetas e të 
nënshtruar por vëlla e vëllezër sepse janë bijtë të njëjtit 
Atë Qiellor; armët e Jezusit janë Fjala, falja e urata.
Ne që jemi të pagëzuar, në saje të hirit të Tij Hyjnor që 
e kemi marrë dhuratë përmes Shpirtit Shenjtë Zot, qe 
tani jemi pjesë e kësaj Mbretërie, mirëpo, jemi të ftuar ta 
ripërtërijmë aderimin tonë të brendshëm dhe impenjimin 
për të punuar në mënyrë që Mbretëria e Jezusit të shtrihet 
e të përhapet përherë e më shumë në botë, duke u nisur 
nga familjet e shtëpitë tona.
Këtë, të bindur se Jezusi është mbret i gjithësisë, se 
Mbretëria e tij nuk është e kësaj bote, nuk mund të 
krahasohet me asnjë perandori historike, e megjithëkëte 
Mbretëria e Krishtit realizohet e ndërtohet në histori e 
kohë duke i shndërruar ato. Në pyetjen e drejtpërdrejtë 
të Pilatit “a je ti mbreti i judenjve?”, Jezusi përgjigjet, 
duke pohuar se është mbret, por në mënyrë absolutisht 
origjinale. Kështu Gjoni ungjilltar shpjegon se mbretëria e 
tij qëndron në dëftimin e Tij Hyjnor, dmth në komunikimin 
e Zotit njerëzve. Në të vërtetë, Jezusi i mundëson e lejon 
Zotit të jetojë në njeriun e njeriut i ofron mundësinë të 
ketë pjesë dhe të jetojë në bashkim më Zotin.
November 24, Feast of Christ the King of 
Universe…

The Feast of Christ the 
King was established by 
Pope Pius XI in 1925 as an 
antidote to secularism, a 
way of life which leaves God 
out of man’s thinking and 
living and organizes his life 
as if God did not exist. The 
feast is intended to proclaim 
in a striking and effective 
manner Christ’s royalty over 
individuals, families, society, 
governments, and nations.
Today’s Mass establishes 
the titles for Christ’s royalty 
over men: 1) Christ is God, 

the Creator of the universe and hence wields a supreme 
power over all things; “All things were created by Him”; 2) 
Christ is our Redeemer, He purchased us by His precious 
Blood, and made us His property and possession; 3) 
Christ is Head of the Church, “holding in all things the 
primacy”; 4) God bestowed upon Christ the nations of 
the world as His special possession and dominion.
Today’s Mass also describes the qualities of Christ’s 
kingdom. This kingdom is: 1) supreme, extending not 
only to all people but also to their princes and kings; 2) 
universal, extending to all nations and to all places; 3) 
eternal, for “The Lord shall sit a King forever”; 4) spiritual, 
Christ’s “kingdom is not of this world”. 

➋ ➌

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

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.


