
Çdo të dielë në orën 12:00 Rruzarja dhe Mesha Shenjte
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739 Browns Line, Etobicoke, Ontario M8W 3V7

Tel. 416 503 4509 dhe 647 558 9382
www.misioninenetereza.com

Koha e të vjelave

5 Tetor 2014

N ë atë kohë, Jezusi u tha kryepriftërinjve, kryetarëve dhe pleqve të popullit: “Dëgjoni 
shëmbëlltyrën tjetër: Ishte një zotshtëpie që kishte mbjellë një vresht. E thuri me gardh, 

punoi shtrydhësin e rrushit, ndërtoi kullën, ua dha vreshtarëve ta punojnë për gjysmë dhe shkoi 
në vend të huaj.  Kur u afrua koha e të vjelave, dërgoi te vreshtarët shërbëtorët e vet për të 
marrë frytin që i takonte. Vreshtarët i kapën shërbëtorët: njërin e rrahën, një tjetër e mbytën e një 
tjetër e vranë me gurë. Prapë dërgoi shërbëtorë tjerë, më shumë se të parët, porse edhe atyre 
ua bënë ashtu.  Në fund dërgoi të birin duke menduar: ‘Do të kenë nderim ndaj djalit tim!’ Porse 
vreshtarët, kur e panë djalin i thanë njëri-tjetrit: ‘Ky është trashëgimtari! Ejani ta vrasim dhe neve 
do të na mbesë pasuria e tij.’ E kapën, e qitën jashtë vreshtit dhe e vranë. Tashti, kur të vijë i zoti i 
vreshtit, çka do t’u bëjë këtyre vreshtarëve?” I përgjigjën: “Të këqijtë do t’i zhbijë keqas e vreshtin 
e vet do t’ua japë vreshtarëve tjerë, të cilët do t’i japin frytin posa të vijë koha e të vjelave.” Jezusi 
u tha: “A nuk e lexuat asnjë herë në Shkrimin shenjt: ‘Guri që ndërtuesit e qitën jashtë përdorimit 
u bë guri i këndit; kjo është vepër e Zotit, se ç’mrekulli në sytë tanë!’ Prandaj po ju them: juve do 
t’ju hiqet dore Mbretëria e Hyjit e do t’i jepet një populli që i prodhon frytet e saja. Mt 21, 33-43



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...
7 Tetor  Zoja e Rruzares
11 Tetor  Shen Papa Gjoni XXIII
Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene Zef Lulaj, Dod Ndreu, Gac Gjoka: 

Agron Markaj
Aleks  Coku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Malaj
Anton Tinaj
Anton Brunga
Arben Toma
Arben Pepa
Arben Marku
Ardian Preçetaj
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Beniamin Hasko
Dod Ndreu
Edmond Kacorri
Eduard  Shkreli
Erion Tase
Flobenc Shkalla
Gac Gjoka
Gjergj  Nikolla
Ladi Lumaj
Lekë Tarazhi
Lekë Kapllaj
Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Marash Martinaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli

Martin Pjetri
Mhill Ftoni
Ndok Macaj
Ndue Cacaj
Nik Biçi
Nush Kacaj
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
Valmir Gjinaj
Vaso Gjuravcaj
Viktor Pleti
Viktor Gjokaj
Vitor Mernacaj
Vladimir Doda
Zef Lulaj
Zef Deklaj

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.
Me 7 tetor Kisha kremton festën e 
Zojës Rruzare.  

Festa e Zojës 
Rruzare është 
themeluar nga 
shën Piu V, Papë 
për të përkujtuar 
fitoren e kombeve 
të krishtera në vitin 
1571 në Lepanto 
kundër flotës turko-
islame. Pra ne 
kete dite festa dhe 
kujtesa historike e 
ditës bashkohen 
në një duke na 
kujtuar të kremten e 
Zojës Rruzare dhe 

betejën e Lepantos. Siç përmendem më 7 tetor 1571 
në Lepanto, në ngushticën që ndan Gjirin e Patrasit 
dhe Korintit, koalicioni i formuar nga Venediku, 
Spanja dhe Shteti papnor arriti një fitore të paparë 
deri në atë kohë kundër flotës turke, të përbërë 
nga 274 anije e të komanduar nga Ali Pasha. Anijet 
turke u mbytën të gjitha, ndërsa komandanti mbeti i 
vrarë gjatë betejës. Ishte një ngjarje që pati jehonë 
të jashtëzakonshme në gjithë botën e krishterë, 
gjë që e shtyu Papën Piu V të caktonte një festë 
falënderimi e përkujtimi, e cila u quajt “Shën Maria e 
Fitores”. Urata e Rruzares Shenjte lindi në vitin 1200 
me Shën Domenikun Guzman. Duke qenë shumë i 
devotshëm ndaj Nënës së Hyjit, themeluesi i Urdhrit 
të Predikatarëve (Domenikanëve), për t’i ndihmuar 
të varfrit ta jetojnë fenë në Krishtin, shën Domeniku 
mësoi të meditoheshin misteret e Mishërimit të 
Krishtit duke recituar lutjen e të Falemi Marisë. 
Rruzarja është pra një uratë për gjithë, e thjeshtë 
por dhe e thellë. “Rruzarja është lutje kundruese 
së cilës të gjithë mund t’i afrohen: të mëdhenj e 
të vegjël, laikë e meshtarë, të ditur e më pak të 
ditur. Rruzarja është lidhje shpirtërore me Marinë 
për të mbetur të bashkuar me Jezusin, për t’u 
mishëruar me Të, për t’i përvetësuar ndjenjat e 
për t’u sjell si Ai që është sjell. Rruzarja është 
‘arma’ shpirtërore në betejën kundër së keqes, 
kundër dhunës, për paqen në zemra, në familje, 
në shoqëri e në botë” (nga homelia e Benediktit 
XVI në Meshën në Pompei, 19 tetor 2008) Kjo festë 
më 1716 u shtri në mbarë Kishën universale dhe u 
caktua përfundimisht më datën 7 tetor nga Shën Piu 
X, në vitin 1913. Festa e Zojës Rruzare, siç u quajt 
më pas - do të përmblidhte të gjitha festat e Zojës 
dhe misteret e Krishtit, që pati gjithnjë pranë Nënën 
e tij të Virgjër. Nga Shenjtëroret e shumta që popujt 
i kanë lartuar në të katër anët e botës, Zoja Rruzare 
u drejton të gjithë besimtarëve ftesën ta njohin 
nga afër dhe ta kumtojnë Krishtin, në një shoqëri 
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që po largohet nga vlerat e vërteta shpirtërore të 
krishtera. Rruzarja, pra, është urata më e përzemërt 
e besimtarëve. Një uratë e mrekullueshme! 
E mrekullueshme në thjeshtësinë dhe në thellësinë 
e saj doktrinore e shpirtërore . Gjatë kësaj lutjeje, 
ne përsërisim shumë herë ato fjalë që Virgjëra Mari 
dëgjoi nga Kryengjëlli Gabriel e nga kushërira e saj 
Elizabeta.  Me këto fjalë bashkohet e gjithë Kisha. 
Mund të thuhet se Rruzarja është në një farë mënyre 
një lutje dhe koment i kapitullit të fundit të Kushtetutës 
së Koncilit të II të Vatikanit ‘Lumen Gentium’ – ‘Drita e 
Popujve’, kapitull që flet për praninë e mrekullueshme 
të Nënës së Zotit në Misterin e Krishtit dhe të Kishës. 
E në fakt, pas fjalëve “Të Falemi Mari” përshkojmë 
ngjarjet kryesore të jetës së Jezu Krishtit. Këto 
ngjarje plotësohen së bashku tek misteret e gëzimit, 
të vuajtjes, të lavdisë e të dritës dh na bashkojnë me 
Jezusin përmes - mund të themi- zemrës së Nënës 
së Tij.  Në të njëjtën kohë, zemra jonë njerëzore 
mund të përmbledhë në këto dhjetëshe të uratës 
së Rruzares Shenjte të gjitha ngjarjet që përbëjnë 
jetën e individit, të familjes, të kombit, të Kishës 
dhe të njerëzimit mbarë. Ngjarje personale të jetës 
sonë por edhe të jetës të të afërmit e në mënyrë të 
veçantë të atyre që i kemi më afër, të atyre që i kemi 
më për zemër. Kështu me Rruzaren Shenjte rreh 
edhe ritmi i jetës sonë. (Maria I, 215-216.) Rruzarja 
Shenjte, pra, është një libër i mrekullueshëm që të 
gjithë mund ta lexojnë. Libër që ka vetëm 20 faqe; 
20 mistere të fesë së krishterë shkruar nga autorë 
të pavdekshëm që janë Jezusi dhe Maria, të cilët 
tregojnë jetën e tyre në atë mënyrë që të gjithë e 
secili prej nesh të mund ti ri-jetojë, e të mund t’i 
imitojë në jetën e përditshme. Rruzarja është një 
gjetje e madhe e Marisë për ta mbajtur njerëzimin 
afër vetes e të bashkuar në një familje të vetme në 
Krishtin Zot e Shpëtimtar. Vet personalisht, Virgjëra 
Mari u denjua të na mësojë e porositë këtë uratë të 
përshpirtshme të Rruzares ta lusim çdo ditë. Mos të 
harrojmë që mjeti dhe udha më e mirë e më e sigurt 
që na mundëson takimin e bashkimin tonë me Zotit, 
është pa dyshim, urata e Rruzares Shenjte.
Francis: “We fear resurrection more 
than hell”
(©LAPRESSE) FRANCIS AMONG THE PEOPLE
This was Francis’ claim at this morning’s mass in St. 
Martha’s House. “We shall all be transformed. This 
is the future that awaits us and this is the fact that 
brings us to pose so much resistance.” It “will be like 
a awakening” 
DOMENICO AGASSO JR | ROME
Resurrection seals the Christian identity and journey. “Our 
whole life is called to being with the Lord, in order – at the 
end – after the voice of the Archangel, after the sound 
of his trumpet . to remain with Him and abide with the 
Lord [forever],” Francis said in his homily at this morning’s 
mass in St. Martha’s House. 
Francis drew on the words of St Paul the Apostle from 
his Letter to the Corinthians, which describes how the 
“Apostle of the People” has to offer a “difficult correction”: 
that of the Resurrection. The Christians of Corinth believe 
that Christ has risen and helps us from Heaven but do 
not quite understand the resurrection of people: [The 

Corinthians],” said Pope Francis, “had other ideas: ‘sure, 
the dead are justified, they shall not go to hell – good 
thing, too! – but they’ll go into the cosmos, into the air – 
just the soul before God’.
Francis recalled that on the morning of the Resurrection, 
St. Peter also goes to Jesus’ tomb as he thinks thieves 
have stolen the body. They cannot not conceive that a 
resurrection could actually take place. They cannot 
understand the passage from life to death through the 
Resurrection. In the end, Francis explained, they accept 
Jesus’ Resurrection because they see him, but Christian 
Resurrection does not take place this way.
Francis explains that “the Greeks at Athens, to whom St. 
Paul also preached – the wise philosophers – were even 
afraid of the notion: “[The Christian teaching on the bodily 
resurrection] is a scandal: they cannot understand it. This 
is why Paul offers the following line of reasoning, which is 
quite clear: ‘if Christ is risen, how can they say that there 
is not among yourselves resurrection from the dead, as 
well? If Christ is risen, the dead, too, shall rise’. There is 
resistance to the transformation, resistance to the work 
of the Spirit we received at Baptism, which is to transform 
us utterly, unto the Resurrection. When we speak of this, 
our language tells us: ‘I want to go to heaven, I don’t 
want to go to hell’, but we stop there. None of us says: ‘I 
shall rise as Christ [did]’. No, even for us it is difficult to  
understand this.”
Francis then went on to illustrate the concept of 
“transformation”: “When a man or a woman has to 
undergo surgery they feel very scared because they will 
either have something put into them or taken out … they 
will be transformed so to speak.” “In the Resurrection” 
too, “we shall all be transformed.” “This is the future that 
awaits us and this is the fact that brings us to pose so 
much resistance: resistance to the transformation of our 
bodies. Also - resistance to Christian identity. I’ll say more: 
perhaps we are not so much afraid of the Apocalypse 
of the Evil One, of the Antichrist who must come first - 
perhaps we are not so afraid [of him]. Perhaps we are 
not so afraid of the voice of the Archangel or the sound 
of his trumpet - that shall sound the victory of the Lord. 
Fear of our resurrection, however, we have: we shall all 
be transformed. That transformation shall be the end of 
our Christian journey.”
This “temptation not to believe in the resurrection of the 
dead was born” in “the early days of the Church.” And 
when Paul had to talk about this to the Thessalonians, 
“in the end, to console them and encourage them, he 
utters one of the most hope-filled phrases in the entire 



New Testament, he says: ‘In the end, we will be with Him.” 
“That’s what Christian identity is: “To be with the Lord. 
Just like that, with our body and our soul.”
We “will be resurrected to be with the Lord, and the 
resurrection begins here, as disciples, if we are with 
the Lord, if we walk with the Lord”. “Such is the path 
toward resurrection. And if we are accustomed to being 
with the Lord, this fear of the transformation of our body 
leaves us.”
The Pope described the Resurrection “like an awakening”. 
Job tells us, “I shall see with my own eyes.” “Not spiritually 
no,” “with my body, with my own transformed eyes.”
“Christian identity does not end with the triumph of time, 
it does not end with a beautiful mission”, Christian identity 
is accomplished “with the resurrection of our bodies, 
with our Resurrection.” “That is the end, right there: [that 
point in which we are] satiated, by the image of the Lord. 
Christian identity is a way, a journey, on which we ‘are’ 
with the Lord, as those two disciples who ‘were with the 
Lord’ on that night. All our whole life is called to being 
with the Lord, in order - at the end - after the voice of the 
Archangel, after the sound of his trumpet. To remain with 
Him and abide with the Lord.”

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


