
all phenomena are the product of the material brain.  
I gradually drifted into agnosticism.”
The reason for her return to the faith of her baptism 
is quite surprising and something of an “own goal” for 
Britain’s shrill “new atheists.” She explains that, in her 
20s, while she was working on her doctorate at Oxford, 
the “God Debate” took off, after a flurry of publication 
from the likes of Richard Dawkins.
Keynes continues, “I expected to be moved from 
agnosticism to atheism by their arguments, but after 
reading on both sides of the debate, I couldn’t dismiss 
a compelling intellectual case for faith. As for being 
good without God, I’d tried and didn’t get very far. At 
some point, life will bring you to your knees, and no 
act of will is enough in that situation. Surrendering and 
asking for grace is the logical human response.”
(Read more: http://www.ncregister.com/daily-news/
if-only-charles-darwin-could-see-his-descendant-
now/#ixzz2cAvqepMe)
Papa Françesku: “Të thellohet më 
shumë roli i madh dhe i rëndësishëm i 
gruas në Kishë” 

Gjatë lutjes së Engjëllit 
të Tënzot, kremtuar 
në Kastel Gandolfo, 
Papa Françesku kujtoi 
25-vjetorin e Letrës 
Apostolike Mulieris 
dignitatem të të Lumit 
Gjon Pali II, kushtuar 
dinjitetit dhe rolit të 

gruas. Është, theksoi, një dokument plot mendime, 
që meritojnë të ristudiohen e të zhvillohen më tej. Mbi 
bazën e të gjithave, figura e Marisë:
“Ta bëjmë tonën lutjen e fundit të kësaj Letre 
Apostolike (cfr n 31). Të lutemi, pra, që duke 
medituar misterin biblik të gruas, përmbledhur tek 
Maria, të gjitha gratë të gjejnë vetveten, ta përsosin 
thirrjen e tyre e, në mbarë Kishën, të thellohet e të 
kuptohet gjithnjë më shumë, roli tepër i madh e i 
rëndësishëm i gruas”.
Rol ky, i cili nis me ‘po’-në, përgjigje, që i dha Maria 
Kryeengjëllit, në Nazaret: 

“E në të vërtetë është pikërisht kështu: çdo ‘po’, që 
i thuhet Zotit, është një hap drejt qiellit, drejt jetës 
së pasosur. Sepse këtë do Zoti: që të gjithë bijtë të 
kenë jetë e ta kenë me begati! Zoti na do të gjithë 
me vete, në shtëpinë e Tij”.

Çdo të dielë në orën 11:15 Rruzarja dhe Mesha Shenjte

➍
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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.

EJA, SHPIRTI SHENJT,
dhe mbushe zemrën time me dhuratat e Tua.

Bëj që dashuria ime të jetë e vërtetë
dhe zemra ime bujare.

Më ndihmo në nevojat e mia,
dhe ma jep diturinë të bëj çfarë është e drejtë.

Më këshillo kur jam në dyshim,
më forco kundër dobësive të mia,

më mbro kur jam i tunduar
dhe më ngushëllo kur jam i frikësuar.

Ki mirësi të më dëgjosh, O Shpirti Shenjt,
dhe mbushe me dritën tënde zemrën, mendjen dhe 

shpirtin tim.
Më ndihmo të jetoj një jetë të shenjtë

dhe të rritem i mirë e në hir.
AMEN. E  rdha të sjell zjarrin mbi tokë e sa dëshiroj të ishte tashmë i ndezur flakë! E po, më 

duhet të pagëzohem me pagëzim, e sa ngushtë jam derisa të kryhet! A kujtoni se 
erdha të sjell paqen mbi tokë? Jo, po ju them, por përçarjen! Që tani, për të vërtetë, pesë 
anëtarë në një shtëpi, do të jenë të ndarë: tre kundër dyve e dy kundër treve: babai do të 
zihet me djalin, e djali me babain, nëna me të bijën, e bija me t’ëmën, vjehrra me të renë 
e reja me vjehrrën.” Lk 12, 49-53



Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 11:15 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.

Kushdo që dëshiron pas Meshes te ofrojë pije freskuese 
të kontaktojë Vilson Prekaj (tel. 647.855.9643) ose 
Zef Deklaj (tel. 416. 618.4820)
Kalendari liturgjik...
19 Gusht Shen Gjon Eudes
20 Gusht Shen Bernardi
21 Gusht Shen Piu X
22 Gusht Maria Virgjer – Mbretereshe
23 Gusht Shen Roza nga Lima
24 Gusht Shen Bartolomeu apostull
Për Kunorën e Martesës... Vini Re!!!
Archdiocese of Toronto ne lidhje me Kunoren e 
Martese…
ht tp : / /www.archtoronto .org /contact_us/FAQ.
html#marriagefaq
The Archdiocese of Toronto asks that couples contact 
their local pastor at least one year before their 
tentatively planned date of marriage. This is to allow 
for possible delays due to any additional impediments 
that might necessitate postponing the marriage date, 
especially in the case of couples with one or more 
previous marriages. Also, a special second marriage 
preparation course by Catholic Family Services of 
Toronto is mandatory before marriage.
Hakun e Kishes per vitin 2013
kane dhene Nua Selmani, Florenc Duro, Lek 
Selmani. Deri tani kane dhene:

Don Gjovani K. Kokona
Agron Vata
Aleks Coku
Aleksander&Adrian Cukaj
Altin Miri
Anton Brunga
Anton Vulevic (Vulaj
Anton & Violeta  Selmanaj
Arben Toma
Arben Marku
Astrit & Ermira  Simeqi

Beniamin Hasko
Edi Linadi
Florenc Duro
Gjek & Lec Gashaj
Gjergj Gjinaj
Gjergj & Barbara Nikolla
Gjovalin & Sandra Selmani
Jetnor Smakaj
Kreshnik Malaj
Lek Selmani
Linda Kalavaci
Luk Gjolaj
Malot Hasaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Nikolin Vukelaj
Nua  Selmani
Paulin Marku
Paulin Lukani
Pjerin Kalaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Gashaj
Tom Merditaj
Tome Ivanaj
Tony  Isufaj
Viktor Dokaj
Viktor Pleti
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.
Kishat në trevat shqiptare kushtuar 
Virgjërës Mari

Kishat në trevat 
shqiptare kushtuar 
Virgjërës Mari dëshmi 
identiteti kombëtar, 
thesar feje e arti. Gjatë 
gushtit Kisha përkujton 
disa herë figurën e së 
Lumes Mari Virgjër, 
siç dëshmojnë festat 
për nder të Nënës 

Hyjnore, ajo e 15 gushtit dhe e 22 gushtit. E po kujtojmë 
se Shën Maria Virgjër ka qenë gjithnjë tejet e nderuar 
ndër shqiptarë. Kulti i nderimit të Zojës së Bekuar në 
trojet shqiptare mori hov njëherësh me kultin marian 
në Evropën perëndimore në kulmin e mesjetës. Prej 
275 kishave, të regjistruara nga jezuiti Atë Fulvio 
Kordinjano S.J., 42 i kushtoheshin Shën Mërisë. Kishë 
kushtuar Zojës së Bekuar kishte në Ulqin, Shurdhah, 
Dejë, Drisht, Naraç, Hajmel e Rrenc (Shkodër); Fishtë, 
Troshan, Kalivaç e Lezhë (Lezhë); Mërtur (Pukë); 
Surroj (Kukës); Shpërdhazë, Malaj, Ndërshena, 
Ndërfana (Mirditë); Lurë, Çidhna (Dibër); Gur i Bardhë 
(Mat); Sebaste, Mbret (Laç); Kurcaj(Krujë); Kepi i 
Rodonit apo Bishti i Muzhlit (Durrës); Brar (Tiranë-shek 
XII), Skuterrë, Pëllumbas, Buçimas, Linzë (Tiranë) dhe 
Bishqem (Peqin).
Këtyre tempujve katolikë, kushtuar Zojës së Bekuar 
në trojet e Shqipërisë së sotme, i shtohet edhe një 
numër i madh Kishash dhe manastiresh ortodokse, të 
përhapura në të gjithë vendin. Ndërmjet tyre, Labova 
e Kryqit, në Gjirokastër (shek X); Manastiri i famshëm 
i Ardenicës në Apolloni (Lushnje) (shek. XIII); Kisha 
e Zojës në Voskopojë (shek XVIII); Manastiri i Shën 
Marenës në Mokër të Pogradecit, me shpellën e 
mrekullueshme, që i ngjet asaj të Lurdës (shek XVIII) e 
disa Kisha të tjera, njëlloj të lashta. 
Mos të harrojmë Kosovën. Shenjtërorja kombëtare e 
shqiptarëve, ajo që ngrihet rrëzë Kështjellës Rozafa në 
Shkodër, i kushtohet Zojës së Këshillit të Mirë; ndërsa 
një shenjtërore tjetër, njëlloj e famshme, është Kisha e 
Zojës Crnagore, në fshatin Letnicë të Vitisë në Kosovë, 
ajo e Zojës Ndihmëtare në Prizren (konkatedrale) 
ajo e Zojës së Madhe në Zym të Hasit në komune 
të Prizrenit, Kisha e Zojës Rruzare në Bishtazhin të 
Gjakovës, Kisha e Zojës së Vogël në Bec të Gjakovës, 
Kisha e Zojës së Këshillit të Mirë në Klinë e tjera e 
tjera. Po kështu duhet kujtuar Kisha kushtuar nderimit 
të Virgjërës Mari në kryedioqezën e Tivarit në Mal të Zi 
e në treva tjera shqiptare.
Ndërmjet shumë festave kushtuar Zojës së Bekuar, ajo 
që i bashkonte gjithë të krishterët shqiptarë në rrjedhë 
shekujsh ishte, pa dyshim, Festa më e madhe e fundit 
të verës, të Ngjiturit e Zojës së Bekuar në qiell (për 
të katolikët), Fjetja e Shën Mërisë (për ortodoksët), që 
kremtohej e kremtohet më datën 15 gusht. Prej këndej, 
ndër shqiptarë festa njihet edhe si Shën Mëria e Verës, 
Shën Mëria e Gushtit ose Shën Mëria e Madhe, në sa, 
më 4 dhjetor, festohet edhe Shën Maria e Dimrit.
Kalendari Julian e shënonte më 27 gusht, ai Gregorian, 
më 15. Ishte e mbetet festa e shtegtimeve në gjirin e 
natyrës. Sipas traditës, besimtarët e kremtonin me 
shtegtime të gjata, ngjiteshin në majat e bjeshkëve, 
ku dikur ngriheshin tempujt e paganizmit, kthyer në 
tempuj të krishterë, duke nisur nga Mali i Tomorrit; 
Mali i Gjallicës, pranë Kukësit; Maja e Shën Llezhdrit, 
afër Krujës; Maja e Kundrevicës, në Kurvelesh dhe 
ajo e Pashtrikut, në kufirin Shqipëri-Kosovë. Ja si i e 
përshkruan imzot Pjetër Bogdani kremtimin në Pashtrik, 
rreth viteve 1630-1689, duke theksuar edhe natyrën 
meditative të festës e të shtegtimeve, që kremtoheshin 
me këtë rast në kulmin e verës:
“Ngjiten në maje dhe e kalojnë atje gjithë natën, me 
uratë, kangë e valle të përshpirtshme. Mbas mesnate 
nis procesioni, në të cilin marrin pjesë të krishtênë e 

myslimanë, me qira të ndezun. Gjatësia e qirit përkon 
me moshën e atij, që e mban në dorë. Kështu, me qira 
ndezë, zdathë, shtegtarët ecin kah majet ma të nalta 
për tri orë rresht. Vetëm myslimanët ngjiten kaluer...”
Në Shqipërinë e Mesme, gratë që nuk kishin fëmijë, 
shtegtonin kah bregdeti i Kavajës e i Durrësit. Laheshin 
në det e luteshin. Ky shtegtim, që bënin gratë, me 
shpresën se Nëna e Krishtit do të ndërmjetësonte për 
to e do t’u falte dhantinë e foshnjeve, aq të dëshiruara, 
vijoi fshehurazi edhe në kohën e persekutimit të madh 
nën thundrën e diktaturës.
Në Seltë, krahinë e Shpatit, në Shqipërinë e Mesme, 
për festën e Shën Mërisë së gushtit flijohej një lopë.
Këto e zakone të tjera, të shoqëruara me Meshë 
solemne, procesione, meditime e lutje në gjirin e 
natyrës, mbeten të gjalla edhe sot e kësaj dite në të 
gjithë botën e krishterë. Prandaj në kulmin e gushtit, kur 
vera përgatitet t’i lëshojë shtegun vjeshtës, qytetet e 
mëdha të botës perëndimore zbrazen e njerëzit dynden 
kah viset më të njohura për bukuri natyre: bregdetet, 
bjeshkët e vendet ku ngrihen tempuj të famshëm për 
kryevepra arti, ku pa dyshim, do të takohen edhe me 
Shën Mërinë! (Radio Vatikani)
If Only Charles Darwin Could See His 
Descendant Now (16340)

Catholic apologist Laura Keynes, the 
great-great-great-granddaughter of the 
Father of Evolution, says the faith of 
her baptism was reanimated through 
intellectual pursuit.
by JAMES KELLY 08/14/2013 

Laura Keynes
– twitter.com
LONDON — 
According to the 
commonly held view 
about her great-great-
g rea t -g randfa ther, 
Charles Darwin, 
Laura Keynes has 
apparently broken all 
the rules in developing 
a passionate Catholic 
faith.

Apart from her family lineage, which includes her 
great-great-uncle, economist John Maynard Keynes, 
Laura also holds a doctorate from Oxford University in 
philosophy.
But in mid-June, the Catholic Herald reported the 
startling news that this highly educated Darwinian 
descendant had evolved into a Catholic apologist, 
joining Britain’s Catholic Voices.
When asked how she found her way to the Catholic 
Church, Keynes reveals that she was actually baptized 
Catholic after her mother converted shortly after her 
birth. However, by the time she was 12, her mother had 
lapsed, and her faith formation ended.
“From my father’s side of the family, the Darwin-Keynes 
side, I was getting a different influence: highly rational, 
scientific, secular, humanist,” she says. “My father is an 
academic neuroscientist, and I absorbed the view that 
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