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ADHURIMI

9 Nentor 2014

N ë atë kohë, gruaja Samaritane i tha Jezusit: “Zotëri, po shoh se je profet. Etërit tanë 
adhuruan në këtë mal, kurse ju thoni se në Jerusalem është vendi, ku duhet të 

bëhet adhurimi.”Jezusi i tha: “Më beso mua, o grua, po vjen koha, kur nuk do ta adhuroni 
Atin as në këtë mal as në Jerusalem. Ju adhuroni atë që s’e njihni, ne adhurojmë atë 
që e njohim, sepse shëlbimi vjen prej judenjve. Por po vjen koha – e tani është! – kur 
adhuruesit e vërtetë do ta adhurojnë Atin në shpirt e në të vërtetë, sepse Ati kërkon shi 
adhurues të tillë. Hyji është shpirt, dhe ata që e adhurojnë duhet ta adhurojnë në shpirt e 
në të vërtetë.” Gjn 4, 19-24



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...
10 Nentor  Shen Leoni i Madh
11 Nentor  Shen Martini nga Toursi
13 Nentor  Shen Stanislav Kotska
15 Nentor  Shen Alberti i Madh
16 Nentor  Shen Margarita e Skocise
Aktivitete te ardhshme...
Me 28 nentor, festa e Flamurit. Te salla e kishes ne 
Browns Line, Darke me muzike live: me kengetaret 
Gezim Nika, Mirela Tafaj te shoqeruar nga Ditar 
Sherifi ne tastiere. Per ticktes kontakto:
Luigj Narkaj 647.241.3060
Gjovalin Selmani 647.500.3875
Nik Biçi 647.309.0592
Arben Toma 647.887.9058
Bekimi i shtëpisë dhe i familjes...
Kush deshiron ti bekohet shtepia dhe familja te 
kontaktoje me famullitarin ne numrat e Misionit 
Katolik Shqiptar, per te koordinuar diten dhe orarin.
Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene 

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.
Papa: kujdes, që të mos bëheni “të 
krishterë paganë”, armiq të Kryqit

Edhe sot ka të krishterë paganë, që sillen si armiq 
të Kryqit të Krishtit. Është qortimi i Papës Françesku 
gjatë Meshës së mëngjesit, kremtuar në Shtëpinë e 
Shën Martës. Papa pohoi se duhet të ruhemi nga 
tundimet e mendësisë së botës, që e çojnë njeriun 
në rrënim.
Të krishterë, që ecin përpara në fe e të krishterë, që 
sillen si armiq të Kryqit të Krishtit! Papa Françesku 
e mori shtytjen nga fjalët e Shën Palit drejtuar 
Filipianëve, për t’i dalluar dy grupet e të krishterëve, 
të pranishëm sot, ashtu siç ishin në kohët e Apostullit 
të Popujve. Të dy grupet, tha Ati i Shenjtë, ishin në 
Kishë; të gjithë së bashku, shkonin në Meshë të 
dielave, lavdëronin Zotin, e quanin veten të krishterë. 
Cili është, atëhere, ndryshimi? Të dytët sillen si armiq 
të Kryqit të Krishtit. Të krishterë e armiq të Kryqit! 
Janë, shpjegoi Françesku, të krishterë, që jetojnë 
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sipas mendësisë së botës, të krishterë për emër, me 
dy a tre tipare të krishtera e asgjë më. Të krishterë 
paganë. Me emër të krishterë e jetë pagane. Ose, 
shtoi, nëse duam të shprehemi ndryshe, paganë 
me dy penelata verniku të krishterë, njerëz që 
duken si të krishterë, nësa janë paganë: “Edhe sot 
ka shumë prej tyre! E edhe ne duhet të jemi të 
vëmendshëm, që të mos shkasim në udhën e të 
krishterëve paganë, të krishterëve për sy e faqe. 
E tundimi përballë mediokritetit, mediokritetit 
të të krishterëve, të këtyre të krishterëve, është 
rrënimi i tyre, sepse zemra u voket, bëhen të 
vokët. E njerëzve të vokët Zoti u thotë një fjalë të 
fortë: ‘Pse je i vokët, po të vjell për goje’. Shumë e 
fortë, kjo! Janë armiq të Kryqit të Krishtit! Marrin 
emrin, por nuk i plotësojnë kërkesat e jetës së 
krishterë”. Pali, vijoi Papa, flet për “qytetari” të të 
krishterëve. Ne jemi qytetarë të qiellit, vërejti. Qytetaria 
jonë është në qiell! E tyrja, në tokë. Janë qytetarë të 
botës, jo të qiejve. Qytetarë të botës! Me këtë emër 
e mbiemër. Ruhuni prej tyre, porositi Papa. Vërejti, 
kështu, se të gjithë, e edhe ai vetë, duhet ta pyesim 
veten: “Po unë, a kam ndonjë gjë nga këta? A thua 
kam ndonjë gjë nga mendësia e botës në shpirtin 
tim? Ndonjë gjë nga paganizmi?”:  “A më pëlqen 
të mburrem? Më pëlqejnë paratë? Më pëlqen 
kryelartësia, mendjemadhësia? Ku i kam rrënjët, 
ku jam qytetar? Në qiell, apo në tokë? Në botë, 
apo në shpirtin e botës? Qytetaria jonë është në 
qiell e, që aty e presim si Shpëtimtar, Zotin Jezu 
Krisht. Po e tyrja? Fati i tyre përfundimtar do të 
jetë dënimi! Këta të krishterë të lustruar do të 
mbarojnë keq. Shikoje, pra, mbarimin tënd: ku të 
çon kjo qytetari, që ti e ke në zemër? Qytetaria 
e botës, në rrënim, ajo e Kryqit të Krishtit, në 
takimin me Të”. Papa, më pas, foli për disa shenja 
të zemrës, që të tregojnë se po shket drejt greminës 
së mendësisë së botës. Nëse ti i do paratë e je 
tejet i lidhur me ta, nëse je i lidhur me kotësitë e 
krenohesh për gjithçka, mos harro se po ndjek një 
rrugë të keqe! Ndërsa po të përpiqesh ta duash 
Zotin, t’i shërbesh në të tjerët, të jesh zemërbutë, 
i përvuajtur, shërbëtor i të tjerëve, je në udhë të 
mbarë. Karta e qytetarisë sate është e mirë: është e 
qiellit! Tjetra, përkundrazi, është qytetari që do të të 
sjellë vetëm të këqija. E Jezusi, kujtoi Ati i Shenjtë, 
i lutej vazhdimisht Atit qiellor t’i shpëtonte dishepujt 
e tij nga shpirti i botës, nga mendësia e botës, që 
të çon në humbje. Papa tërhoqi vëmendjen me 
shëmbëlltyrën e mbarështuesit të pasurive, që e 
mashtron të zotin, rrëfyer nga Ungjilli i sotëm: “Si 
arriti ky mbarështuesi i Ungjillit deri në atë 
pikë, sa ta vidhte të zotin? Si arriti? Mbrenda 
ditës? Jo, pak nga pak. Sot një bakshish, nesër 
një dhuratë, e kështu, hap pas hapi, arrihet në 
korrupsion. Kjo udhë e mendësisë së botës, 
nëpër të cilën përshkohen armiqtë e Kryqit të 
Krishtit, të çon në korrupsion! E pastaj mbaron 
si mbarështuesi i Ungjillit, apo jo? Duke vjedhur 
ditën për diell”. Papa rikujtoi fjalët e Palit, që 
kërkon të mbetemi të patundur në Zotin, pa lejuar të 
na ligështohet zemra, për të përfunduar, pastaj, në 

mosgjë, në korrupsion. Është hir i bukur ta kërkojmë 
këtë, tha Papa, të mbetemi lidhur ngushtë me Zotin. 
Atje është shëlbimi, është shndërrimi në lumni! Të 
fortë në Zotin, përfundoi, e në shembullin e Kryqit të 
Krishtit: përvuajtëri, varfëri, butësi, shërbim ndaj të 
tjerëve, adhurim, lutje!
Lutje per dike qe ndodhet ne 
Purgator…

Jezus i ëmbël, i gjunjëzuar te këmbët e tua, po 
t’i ofroj veprat dhe flijimet e mia për Shpirtra të 
Purgatorit, të cilët Ti i do aq shumë. Dëshiroj 
që t’u ndihmoj që sa më parë të dalin prej 
vuajtjeve të tmerrshme që pësojnë e të vijnë 
te Ti, që aq shumë të dëshirojnë sikurse 
edhe ti aq shumë i do që t’i kesh të lumtur 
në shoqërinë tënde. Prano këtë dhuratë të 
varfër të dashurisë time, mbështille me hirin 
tënd të shenjtë, që dhurata ime të jetë efikase 
që këta Shpirtra të bëhen ndërmjetësit e mi 
te Ti, o Shpëtimtar i mëshirshëm i shpirtrave 
tanë, denjohu që ta pranosh lutjen time të 
cilën po ta drejtoj, për të gjithë të vdekurit, 
sidomos për ata që i kam më të afërm sipas 
gjakut ose lidhjeve shpirtërore. Në qoftë se 
ende gjenden në burgun në të cilin pastrohen, 
jepua sa më parë paqen dhe pushimin e 
pasosur, duke i pranuar si shpërblim për 
mëkatet e tyre flijimet dhe veprat që po t’i 
paraqesim për ta. Ti që jeton e mbretëron në 
shekuj të shekujve. Amen!

EAR JESUS, help me to spread Thy fragrance 
everywhere I go. Flood my soul with Thy spirit 
and love. Penetrate and possess my whole being 
so utterly that all my life may only be a radiance 

of Thine. Shine through me and be so in me that every soul 
I come in contact with may feel Thy presence in my soul. 
Let them look up and see no longer me but only Jesus. Stay 
with me and then I shall begin to shine as you shine, so to 
shine as to be a light to others.

Prayer of
Mother Teresa



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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Rocco C Lofranco L.LB

The Madison Centre
4950 Yonge Street Suite 600
Toronto ON M2N 6K1

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.


