
But we need to be careful because “the spirit of the 
world” also “gives us other propositions, because the 
spirit of the world does not want a community: it wants 
a mob, thoughtless, without freedom.” “While the 
spirit of the world wants us to take a “restricted path,” 
Saint Paul warns that the “spirit of the world treats us 
as thought we lack the ability to think for ourselves; it 
treats us like people who are not free,” the Pope went 
on to say.
Francis stressed that “Restricted thought, equal 
thought, weak thought, a thought so widespread. The 
spirit of the world does not want us to ask ourselves 
before God: ‘But why, why this other, why did this 
happen?’ Or it also offers a prêt-à-porter [‘ready to 
wear’] way of thinking, according to personal taste: ‘I 
think as I like!’ This is okay, they say…. But what the 
spirit of the world does not want is what Jesus asks of 
us: free thought, the thought of a man and a woman 
who are part of the people of God, and salvation is 
exactly this!”
The Pope asked faithful to “think of the prophets… ‘You 
were not my people, now I say my people’: so says the 
Lord. And this is salvation: to make us people, God’s 
people, to have freedom.”
“Jesus asks us “to think freely… in order to understand 
what happens,” the Pope added. But the fact of the 
matter is that “we are not alone! We need the Lord’s 
help”. We need to “understand the signs of the times”: 
the Holy Spirit, he said, “gives us this present, a gift: 
the intelligence to understand.”  
This intelligence should lead us to ask: “What path does 
the Lord want? Always with the spirit of intelligence 
with which to understand the signs of the times. It is 
beautiful to ask the Lord for this grace, who sends us 
this spirit of intelligence, in order that we avoid weak 
thought, we do not have a restricted thought and we do 
not have a thought according to personal preference: 
we only have a thought according to God.”
The thought according to God “is a thought of the mind, 
of heart, and of soul. With this thought, which is the gift 
of the Spirit, [we] look for the meaning of things, and to 
understand the signs of the time well.”
Ndjeti i përgjithshëm dhe misionar i 
lutjes për muajin dhjetor 2013
Ndjeti i përgjithshëm na fton “të lutemi për fëmijët, 
viktima të braktisjes e të çdo forme të dhunës, që 

të gjejnë dashurinë dhe mbrojtjen, për të cilën kanë 
nevojë”.
Ndjeti misionar: “Të lutemi, që të krishterët, të ndriçuar 
nga drita e Fjalës së mishëruar, ta përgatisin njerëzimin 
për ardhjen e Shëlbuesit”. (Radio Vatikani)

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 dhe 647 558 9382
www.misioninenetereza.com

ARDHJA

1 DHJETOR 2013

P
re

ga
di

tja
 e

 b
ul

et
in

it 
u 

m
un

de
su

a 
ng

a 
K

A
FE

 S
H

Q
IP

TA
R

E®
 S

K
ËN

D
ER

B
EU

, S
hi

jo
 T

ra
di

të
n 

– 
Te

l: 
1-

64
7-

87
4-

34
35

, s
to

re
.a

lb
an

ia
nc

of
fe

e.
or

g

N ë atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Si qe në ditët e Noehit – ashtu do të jetë edhe ardhja 
e Birit të njeriut, dhe, sikurse në ditët para përmbytjes, njerëzit hanin e pinin, merrnin gra e gratë 

burra deri atë ditë kur Noehi hyri në arkë, e nuk ua preu mendja se do t’u ndodhte gjë derisa s’erdhi 
përmbytja e i fshiu: ashtu do të jetë edhe në ardhjen e Birit të njeriut. Atëherë, prej dy vetëve, që kanë 
për t’u gjetur në arë, njëri do të merret e tjetri do të lihet; prej dy grave që do të bluajnë në mokër, njëra 
do të merret e tjetra do të lihet. Prandaj: rrini zgjuar, sepse nuk dini se në ç’ditë do të vijë Zotëria juaj! E 
mos harroni: po ta dinte i zoti i shtëpise se në ç’orë të natës i vjen vjedhësi, do të rrinte zgjuar e nuk do 
të lejonte t’i thyhej shtëpia. Prandaj: rrini gati, sepse Biri i njeriut do të vijë në atë orë kur ju nuk e pritni.” 
Mt 24, 37-44

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.



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...
2 Dhjetor  Shen Angjela
3 Dhjetor  Shen Françesk Ksaveri
4 Dhjetor  Shen Gjoni i Damaskut
6 Dhjetor  Shen Nikolla
7 Dhjetor  Shen Ambrozi
8 Dhjetor  Zoja e Paperlyer
5 Dhjetor, Nata Shen Kollit...
Mesha kremtohet ne oren 7 te mbremjes!
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’.
Per biletat kontaktoni:
Misioni shqiptar 647.558.9382
Nik Biçi 647.309.0592
Gjovalin Selmani 647.500.3875
Vasel Dreshaj 647.267.4222
Petrit Ujka 647.629.7769
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.
Hakun e Kishes per vitin 2013
kane dhene Alfred Shllaku, Ilir Shyti, Aleks Stolaj, Ljuc 
Junçaj.

Don Gjovani K. Kokona
Agron Vata
Aleks Coku
Aleks Stolaj
Aleksander&Adrian  Cukaj
Alfons Tarazhi
Alfred Shllaku
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
Erion Tase
Florenc Duro
Fred  Kalaj
Gac Gjoka
Gazmend Gjidoda
Gjek & Lec Gashaj
Gjergj Gjinaj
Gjergj & Barbara Nikolla
Gjovalin & Sandra Selmani
Ilir Shyti
Ilir Daka
Jetnor Smakaj
Kreshnik Malaj
Lek Selmani
Linda Kalavaci
Ljuc Juncaj
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
Prel Pepushaj
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.
1 dhjetor fillon Koha e Adventit apo e 
Ardhjes 
Advent. Advent (latinisht “adventus”) domethënë mbërritje! 
Ardhja! Çka është ardhja? Çka mund të kuptojmë me 
fjalën ardhja? 
Ardhja është një fjalë, që ne vetvete e ka kuptimin e të 
ardhurit apo të dëftimit, por në shekuj me radhë përdorej 
për të treguar Kohën liturgjike në të cilën Kisha përgatitet 
për të rijetuar Krishtlindjen - Ardhjen e Birit të Hyjit, Jezus 
Krishtit - Mishërimin e Tij. 
Është një periudhë katër javore që i paraprinë Krishtlindjes. 
Kjo Kohë, periudhë katër javore, është një kohë e 
pritjes, Dikë po presim, nuk është një kohë që t’mos 
bëjmë asgjë. Nuk është kohë që ne duhet të jemi vetëm 
duke pritur. Ditët e ardhjes nuk simbolizojnë një kohë 
te ikjes, te largimit, te arratisjes, por kjo është një kohë 
vërtetë pritjeje, pritje e shekujve qe eterit e Beselidhjes 
se Vjeter, profetët e parapane këtë Ardhje të Madhe; 
“shumë profetë e mbretër dëshiruan të shohin”. Prandaj, 
ne duhet përgatitemi me gëzim ne shtëpinë tone, të 
gëzohemi sepse në shtëpinë tone po vjen I shumëprituri; 
ZOTI I GJALLË. Jemi pra duke e pritur Ardhjen e Zotit 
tone Jezusit. “Lum sytë që shohin çka po shihni ju!”  
(Lk 10;23)
Kjo kohë pritje na porositë; „rrini – zgjuar dhe mos flini” 
kjo pritje e jona në këto katër javët e ardhshme duhet të 
na porositë në thirrjen biblike; „rrini – gati, rrini zgjuar“. 
Kjo na është drejtuar vetëm neve e askujt tjetër, që jemi 
në pritjen e Zotit tonë Jezu Krishtit, në heshtje dhe lutje. 
Secili besimtar, për këtë ngjarje të madhe shëlbimprurëse 
ka nevojë për heshtje, heshtja, në heshtje, shuajtje e lutje 
të pandërprera dhe rikthim në një jetë të përshtatshme 
dhe në pëlqim Zotit.
Në heshtje pra të kujtojmë;
Juve po ju them: shumë profetë e mbretër dëshiruan të 
shohin çka po shihni ju, por nuk panë; të dëgjojnë çka 
po dëgjoni ju, por nuk patën fat të dëgjojnë.” (Lk 10; 24)

Në heshtje, ti lutemi Zotit:
O Zot Jezus, 
të falënderojmë për dhuratën e këtij Viti Liturgjik. 
Na ndihmo të angazhohemi me besim dhe guxim në këtë 
Ardhje: 
bëj që të dimë të shohim në lartësi Ty, 
që ke ardhur, që vjen dhe që do të vish në fund të 
kohërave. 
Bëj që të dimë të çlirohemi nga shumë komoditete, 
nga shumë idhuj dhe nga shumë parajsa të ndërtuara 
mbi padrejtësi dhe mbi hipokrizi. 
Bëj që besimi në praninë tënde shpëtimtare, 
këtu në mes nesh, 
të na mbështesë në vështirësitë e këtij Viti të ri Liturgjik. 
AMEN

Pope Francis: “We only have a 
thought according to God, with this we 
understand the signs of the time well”
TODAY FRANCIS SPOKE ABOUT “THINKING IN 
CHRISTIAN”
In his homily for today’s mass at St. Martha’s House, 
the Pope said “the spirit of the world does not want a 
community: it wants a mob, thoughtless, without freedom. 
It wants us to take a “restricted path”
DOMENICO AGASSO JR
ROME
“The ability which gives us the spirit” to “understand 
the signs of the time.” This was the grace Pope Francis 
asked God for during this morning’s mass at St. Martha’s 
House, Vatican Radio reports.
Christians think according to God and so they turn away 
from a weak and restricted way of thinking. In today’s 
Gospel passage Luke writes about how “the Lord taught 
his disciples to be attentive to the signs of the times, 
signs which the Pharisees failed to comprehend.” “In 
order to understand the signs of the times, a Christian 
must think not only with his head, but also with his heart 
and spirit. Otherwise, he cannot understand the “way of 
God in history,” Francis said.
“In the Gospel,” the Pope explained, “Jesus does not 
become angry, but pretends to when the disciples do 
not understand him. At Emmaus he says: ‘How foolish 
and slow of heart’. ‘How foolish and slow of heart’… He 
who does not understand the things of God is such a 
person. The Lord wants us to understand what happens, 
what happens in my heart, what happens in my life, what 
happens in the world, in history… What is the meaning 
of what is happening now? These are the signs of the 
times!”

➋ ➌

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.


