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Tharmi / Yeast

20 Korrik 2014

Në atë kohë, Jezusi u tregoi edhe një shëmbëlltyrë tjetër: “Mbretëria e qiellit është e ngjashme me njeriun që mbolli 
farë të mirë në arën e vet. Ndërkohë që njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij, mbolli egjër nëpër grurë e shkoi. Kur u 

rritën të mbjellat dhe lidhën frytin, atëherë u duk edhe egjra. Shërbëtorët iu afruan zotit të shtëpisë dhe i thanë: ‘Zotëri, a 
nuk mbolle farë të mirë në arën tënde? Nga doli, pra, egjra?’ Ai u përgjigji: ‘Armiku e bëri këtë!’ Atëherë i thanë shërbëtorët: 
‘A të shkojmë e ta mbledhim?’ ‘Jo – u përgjigj ai – se duke e mbledhur egjrën druaj se, bashkë me të, nxirrni edhe grurin! 
Lëni të rriten bashkë deri në të korra. Në kohë të korrjes do t’u them korrëtarëve: ‘Mlidhni më parë egjrën dhe lidheni duaj 
për ta djegur e grurin mbidheni në drithnikun tim’!”
Mandej u tregoi një shëmbëlltyrë tjetër: “Mbretëria e qiellit është e ngjashme me kokrrën e sinapit, të cilën njeriu e mori dhe 
e mbolli në arën e vet. Ajo është, pa dyshim, më e vogla ndër të gjitha farërat, por kur rritet, bëhet më e madhe se të gjitha 
barishtet, zhvillohet në lëndë, sa që shpendët e qiellit vijnë e bëjnë çerdhe në degë të tij.”
U tregoi edhe një shëmbëlltyrë tjetër: “Mbretëria e qiellit i përngjan tharmit që e merr gruaja dhe e përzien me tri masë miell 
derisa të mbruhet të gjithë.”
Të gjitha këto Jezusi ia tha popullt në shëmbëlltyra dhe asgjë nuk i thoshte pa shëmbëlltyra që të plotësohej fjala e profetit: 
“Do të flas në shëmbëlltyra, do të zbuloj gjëra të fshehura që nga krijimi i botës.”
Atëherë e shpërndau turmën dhe hyri në shtëpi. Nxënësit iu afruan Jezusit dhe e pyetën: “Na e shtjello shëmbëlltyrën e 
egjrës së arës.” Ai u përgjigj: “Ai që mbjell farën e mirë, është Biri i njeriut. Ara është bota. Fara e mirë janë ata që i përkasin 
Mbretërisë. Egjra paraqet ata që i përkasin Qoftëlargut. Armiku që mbolli egjrën është djalli. Korrja është mbarimi i botës. 
Korrtarët janë engjëjt. Siç mblidhet egjra e digjet në zjarr; kështu do të ndodhë në mbarimin e botës. Biri i njeriut do t’i 
dërgojë engjëjt e vet për t’i mbledhur në Mbretërinë e tij të gjithë ngashnjyesit dhe ata që bëjnë keq, e do t’i hedhin në furrë 
të ndezur, ku do të jetë vaj e kërcëllim dhëmbësh. Kurse të drejtët, atëherë, do të shndrisin porsi dielli në Mbretërinë e Atit 
të tyre. Kush ka vesh, le të dëgjojë!” Mt 13, 24-43



Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:00 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...
21 Korrik Shen Lorenci nga Brindizi
22 Korrik Shen Maria Magdalena
23 Korrik Shen Brigita
25 Korrik Shen Jakobi apostull
26 Korrik Shna Prenda
26 Korrik  Shenjterit Joakimi dhe Ana,  

prinderit e Zojes

Lutja për vizitë të suksesshme dhe të bekuar
të Atit të shenjtë, Françeskut Papë në Shqipëri
Veprim përgatitor për ardhjen e Françeskut Papë në 
Shqipëri

“O Atë i mirë, me ndërmjetësimin e 
Nënës së Këshillit të mirë,
të cilën etërit tanë e zgjodhën për 
mbrojtëse dhe pajtore,
të të Lumturës Nënë Terezë dhe të 
Shërbëtorëve të Hyjit,
po Të lutemi, që vizita që Ati i 
shenjtë, Françesku Papë,
do ia bëj Vendit tonë, të jetë e 
suksesshme dhe plot bekim.
Përtërije në dashuri për Ty dhe për 
njëri-tjetrin mbarë popullin shqiptar: 
të moshuarit, burrat dhe gratë, 
fëmijët dhe të rinjtë,
që të gjithë së bashku, në Hyjin, të 
jemi shembull i shenjtërisë së jetës.
Bëj që të Krishterët të shkojnë pas 

Krishtit dhe ta dëshmojnë,
para njerëzve të kohës sonë dhe 
breznive të reja.
Vizita e Pjetrit të ditëve tona le të jetë 
për ne nxitje,
forcë dhe shërim i shpirtit tonë të 
vuajtur,
që me gatishmëri, gjithmonë t’i 
jetojmë vlerat e vërteta,
që burimin e kanë në dashurinë e 
Krishtit.
Së bashku më Atin e shenjtë, 
Françeskun Papë,
na vizito, o Shpirti Shenjt dhe 
përtërije fytyrën e Vendit tonë,
dhe në të, përtërij të gjithë bijtë e 
bijat e tua, Shqiptar!
Amen.

Pikniku vjetor: te dielen 10 gusht...  
Edhe kete vit gjate 
piknikut do te kemi 
soccer turnment per 
kids dhe adults. Kush 
deshiron qe femijet 
te marrin pjese ne 
tournament duhet 
te kontaktoje me 
Mark Tarazhi çdo 
te hene ose te marte ne oren 7:30 te mbremjes 
te adresa e fushes: 650 Cosburn Ave, East York 
(East York Colligate School).  
Mesha Shenjte diten e piknikut do te kremtohet 
ne oren 1 te Kisha ku zhvillohet pikniku: pra nuk 
do te kete Meshe ate dite ne Browns Line, por 
vetem te vendi i piknikut.  
Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene Edmond Kaçorri, Pjerin Kalaj:

Aleks  Coku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Tinaj
Anton Brunga
Arben Toma
Arben Pepa
Arben Marku
Ardian Preçetaj
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Beniamin Hasko
Edmond Kacorri
Eduard  Shkreli
Erion Tase
Flobenc Shkalla
Gjergj  Nikolla
Ladi Lumaj
Lekë Tarazhi
Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Marash Martinaj➋



➌

Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Mhill Ftoni
Ndok Macaj
Ndue Cacaj
Nik Biçi
Nush Dokaj
Paulin Lukani
Petrit Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Frani
Prek Spaqi
Prek  Kaçaj
Preke Gjonaj
Roza Kalaj
Rrok Gjoni
Sander Kosmaci
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Tom Ulaj
Ton Vocaj
Vaso Gjuravcaj
Viktor Pleti
Viktor Gjokaj
Vladimir Doda

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.
LUTJA KUSHTUAR VIKTIMAVE TË 
DIKTATURËS KOMUNISTE
Lutja është formuluar nga Drejtesi dhe Paqe, 
Shkodër dhe është miratuar nga Imzot Angelo 
Massafra

Të Lutemi o Zot
Sot ne këtë ditë simbolike
Në këtë vend dhimbjesh
Për ata të cilëve jeta u humbi
Në qelitë e ftohta
Mes lotësh e lutjesh të psherëtira nën zë
Lutemi për ata që u gllabëruan nga galeritë
Në punë skllavëruese
Me të vetmin shpërblim, bukë e ujë
Lutemi edhe për ata që nuk patën një vend të denjë
ku të prehen
Që u groposën si sende në këto shpate
Me një shishe në gjoks e një numër mbi kokë
Lutemi të kene gjetur paqen
Pranë teje, në amshim
Lutemi edhe për ata që mbijetuan
Të sfilitur, të tjetërsuar ne trup e shpirt
Të harruar e të përbuzur
Të lutemi hidh një rreze shprese
në vitet e tyre të fundit
Që pa pengje t`i mbyllin sytë
Lutemi edhe për shpirtrat e atyre

Që nga djalli u mashtruan
dhe munduan vëllezërit e motrat e tyre
të pafajshëm
Lutemi edhe për ata
Që lakmia u errësoi sytë
E për përfitime boshe
Lëshuan akuza e dëshmi të rreme
Dhe u vodhën jetën vëllezërve e motrave të tyre
Lutemi edhe për ata
Të lëkundurit e të  dobëtit
Që jetuan me frikë ne zemër
E që për të shpëtuar veten
Fundosën të tjerët
Lutemi që në çastet e tyre të fundit
Të kenë gjetur pendesën
Që barra e mëkateve
Të mos u rëndojë shpirtin në amshim
Lutemi që çfarë ndodhi
Kurrë më të mos përsëritet
Po ashtu te Lutemi o Zot
të na japësh urti, force dhe guxim
Ta mbajmë të gjallë kujtimin e tyre
E të ecim pa u ndalur përpara
Në shtigjet e vështira të pajtimit. Amen!

Irak: familjet e fundit të krishtera lënë 
Mosulin

Familjet e fundit të krishtera, që akoma jetonin në 
Mosul të Irakut, u larguan sot në drejtim të Erbilit, 
Dohukut dhe qyteteve të tjera të Kurdistanit irakian, 
të cilat konsiderohen më të sigurta. Lajmi i jepet 
agjensisë katolike Fides nga bashkësia kaldease 
lokale. Eksodi i ri është përshpejtuar ditët e fundit, 
pasi milicët sunitë e militantët e të vetëshpallurit 
Kalifat Islamik filluan t’i shenjojnë shtëpitë e tyre 
për t’i dalluar nga të tjerat e për t’i sekuestruar 
më vonë.  Largimi i të krishterëve të fundit është 
shkaktuar edhe nga intensifikimi i bombardimeve të 
forcave qeveritare, sidomos gjatë natës. Në shumë 
fshatra të Pllajës së Ninives, emergjenca kryesore 
mbetet furnizimi me ujë, mungesa e të cilit ndjehet 
edhe më shumë për shkak të temperaturave të 
larta.  “Të krishterët, që detyrohen nga ISIS të ikin 
nga shtëpitë e të braktisin qytetin, gjithsej 50-100 
familje, gjatë largimit ndalohen në postoblloqet 
jashtë qendrës, ku u merret gjithçka kanë: para, 
ushqime e madje, edhe makina, duke u thënë 
‘ikni në këmbë’”, pohon vikari patriarkal kaldeas i 
Bagdadit, imzot Shleimun Warduni. Sipas agjensisë 
Sir, në Mosul nuk ka mbetur më asnjë i krishterë. 
Ndërkaq, Patriarku kaldeas Sako komenton me 
hidhërim fjalët e islamikëve, që theksojnë se mes 
tyre e të krishterëve nuk ka tjetër, përveçse shpatës. 



Pohon se i ka këshilluar ipeshkvijtë t’i ftojnë të krishterët 
të largohen. Në vend kanë mbetur vetëm të krishterët 
më të varfër, që s’kanë mjete për të ikur. Të tjerët gjejnë 
mikpritje në manastire e në fshatra të tjera. Nëpër rrugë 
shihen njerëz, që me megafonë, i kërcënojnë të krishterët 
e i nxisin të largohen. “Nuk ka asnjë autoritet me të cilin të 
mund të konfrontohemi – nënvizon Patriarku – nuk dimë 
nga vijnë këta njerëz e çfarë duan vërtet. Qeveria nuk 
ka asnjë kontakt me ta e ka filluar bombardimet ajrore”. 
Sipas Patriarkut, asnjë formë dialogu nuk është e mundur 
me islamikët e ISIS-it.

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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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.


