
Papa: lufta e të krishterit kundër së 
keqes bëhet edhe duke rrëfyer me 
sinqeritet mëkatet

Sakramenti i Pajtimit 
ishte qendra e homelisë 
së Papës Françesku, 
në meshën e sotme, 
kremtuar në kapelën 
e Shtëpisë së Shën 
Martës në Vatikan. Duhet 
guxim para rrëfyestarit e 
mëkatet duhen quajtur 

me emrin e tyre, pa i fshehur, nënvizoi Ati i Shenjtë. Rrëfimi 
është takim me dashurinë e Jezusit, por ka nevojë për 
një zemër të sinqertë e për çiltërsinë e fëmijëve, duke 
konsideruar hir të Tënzot turpin, që na zë kur e kuptojmë 
mëkatin, sepse vetëm kështu e ndjejmë faljen e Hyjit.
Në Letrën drejtuar Romakëve, Shën Pali Apostull pohon 
publikisht para bashkësisë se në trupin e tij nuk banon e 
mira. Thotë se është “skllav”, që nuk vepron mirë, siç do 
të kishte dashur, por bën keq, siç nuk do. Kështu është për 
çdo të krishterë, vërejti Papa, kur do të bëjë mirë, e ka të 
keqen afër:
“E kjo është lufta e të krishterëve. Është lufta e 
përditshme. E ne nuk kemi gjithnjë guxim të flasim 
si Shën Pali për këtë luftë. Kërkojmë gjithnjë udhën 
e justifikimit: ‘Epo, jemi të gjithë mëkatarë’. Kështu 
themi, apo jo? Por Shën Pali pohon dramatikisht: kjo 
është lufta jonë. E nëse nuk e kuptojmë këtë, kurrë s’do 
ta kuptojmë as faljen e Zotit. Sepse, nëse mëkati është 
vetëm fjalë, sa për të thënë, nuk kemi nevojë për faljen 
e Hyjit. Por nëse është realitet, që na skllavëron, kemi 
nevojë për këtë çlirim të brendshëm, për atë forcë, që 
na e jep vetëm Zoti. Edhe më i rëndësishëm është fakti 
që Shën Pali, për të gjetur udhëdaljen nga mëkati, ia 
rrëfen atë dhe prirjen drejt mëkatit gjithë bashkësisë. 
Nuk e fsheh”.
E pikërisht, këtë kërkon Kisha nga ne të gjithë, vijoi Papa 
Françesku, t’i rrëfejmë mëkatet me përvuajtëri, por jo për 
reklamë, për të thënë sa të krishterë të mirë jemi, por për 
lavdi të Zotit, duke e kuptuar se është hiri i Tënzot që na 
shëlbon. Prandaj shkojmë tek vëllai ynë meshtar, i cili është 
ndërmjetësi ynë me Hyjin e Gjithpushtetshëm:
“Disa thonë: ‘Eh, unë i rrëfehem vetëm Zotit’. Fare e 
lehtë, njësoj sikur të rrëfeheshim përmes e-mailit, apo 
jo? Zoti është atje larg, unë i them disa gjëra, nuk e 
shoh e as më sheh në sy. Shën Pali i pranon dobësitë 

e tij para vëllezërve, ballë për ballë. Të tjerë thonë: 
‘Jo, unë shkoj të rrëfehem’, por flasin për gjëra kaq të 
përgjithshme, krejt puplake, pa qenë aspak konkretë. 
Është njësoj sikur të mos shkosh për t’u rrëfyer. 
Rrëfimi i mëkateve nuk është seancë tek psikologu e 
as torturë, por është e nevojshme t’i themi Zotit ‘o Atë, 
kam mëkatuar’. E duke ia thënë përmes vëllait meshtar, 
fjalët bëhen konkrete. ‘Jam mëkatar për këtë, për atë e 
për atë tjetrën’”.
Rruga është një e vetme e nuk ka tjetër, theksoi Ati i 
Shenjtë. Duhet të jemi konkretë, të ndershëm e të aftë të 
turpërohemi sinqerisht nga gabimet tona. Kjo sjell faljen e 
Zotit e na bën edhe ne ta ndjejmë deri në thellësitë e shpirtit 
dashurinë e Hyjit. E këtu, Papa dha shembullin e fëmijëve:
“Të vegjlit e kanë këtë urti: kur një fëmijë shkon për t’u 
rrëfyer, nuk thotë kurrë gjëra të përgjithshme. ‘O Atë, i 
kam bërë këtë e këtë tezes, atë tjetrin e kam sharë me 
këtë fjalë’ dhe, të thonë fjalën. Janë konkretë, e thonë 
të vërtetën me thjeshtësi. Ndërsa ne kemi prirjen ta 
fshehim realitetin e mjerimeve tona. Por, ka diçka të 
bukur: kur i rrëfejmë mëkatet, ashtu siç janë, në praninë 
e Zotit, gjithmonë e ndjejmë hirin e turpit. Turpi para 
Hyjit është hir… Le të mendojmë për shën Pjetrin kur, 
pas mrekullisë së Jezusit në liqen, i tha: “largohu prej 
meje, se unë jam mëkatar’. I vinte turp për mëkatet e 
veta, para shenjtërisë së Jezu Krishtit”. Çdo të dielë në orën 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte

➍
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N ë atë kohë, Jezusi e tregoi këtë shëmbëlltyrë për disa që e mbanin veten të drejtë e i 

përbuznin tjerët: “Dy njerëz u ngjitën në tempull për t’u lutur: njëri ishte farise e tjetri 
tagrambledhës. Fariseu, qiri në këmbë, lutej në vetvete kështu: ‘Të falënderoj, o Hyj, që nuk jam 
porsi njerëzit tjerë: cuba, të padrejtë, kurorëshkelës, ose si ky tagrambledhës. Agjëroj dy herë në 
javë, jap të dhjetën e krejt fitesës.’ Kurse tagrambledhësi zuri vend në fund, nuk i bëhej as sytë 
t’i ngrejë drejt qiellit, por rrihte kraharorin e vet e thoshte: ‘O Hyj, ki mëshirë për mua mëkatarin!’ 
Unë po ju them: ky u kthye në shtëpinë e vet i shfajësuar e jo ai, sepse kushdo krenohet, do të 
përvujtërohet, ndërsa kush përvujtërohet, do të lartësohet.” Lk 18, 9-14 

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.



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...
28 Tetor  Shen Simoni dhe Shen Juda
01 Nentor  Te gjithe shenjterit
02 Nentor  Shpirtrat e purgatorit
Mesha Shenjte, njoftim...
1 Nentor, e premte, festa e Gjithe Shenjterve, Mesha 
kremtohet ne oren 7:45 PM.
The saints are people who said “yes” to God’s plan for 
them and are now in heaven. Some were children and 
young people, some were mothers and fathers, some 
were monks, priests or nuns, and some were single 
people. On All Saints Day we praise and thank God for 
what He has done for us through these holy people. 
We ask the saints to pray for us that we might love our 
God and neighbour the way Jesus taught us.
2 Nentor, e shtune, kujtimi I Shpirtrave te Purgatorit, 
Mesha kremtohet ne oren 7:30 PM.

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
Hakun e Kishes per vitin 2013
kane dhene Sokol Ujka. Deri tani:

Don Gjovani K. Kokona
Agron Vata
Aleks Coku
Aleksander&Adrian  Cukaj
Alfons Tarazhi
Altin Miri
Anton Brunga
Anton Vulevic (Vulaj
Anton & Violeta  Selmanaj
Arben Toma
Arben Marku
Astrit & Ermira  Simeqi
Beniamin Hasko
Edi Linadi
Edmond Kacorri
Florenc Duro
Gac Gjoka

Gazmend Gjidoda
Gjek & Lec Gashaj
Gjergj Gjinaj
Gjergj & Barbara Nikolla
Gjovalin & Sandra Selmani
Ilir Daka
Jetnor Smakaj
Kreshnik Malaj
Lek Selmani
Linda Kalavaci
Luk Gjolaj
Malot Hasaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Vuktilaj
Martin Pjetri
Nikolin Vukelaj
Nua  Selmani
Nush Kacaj
Paulin Marku
Paulin Lukani
Pjerin Kalaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Tom Merditaj
Tome Ivanaj
Tony  Isufaj
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.

➋ ➌

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.

RAPORTI FINANCIAR JANAR-QERSHOR 2013Raporti	  financiar	  Janar-‐Qershor	  2013

Month
Lemosha	  te	  
Dielave Haku	  Kishes Other	  Donation Total	  Deposit	   Description Total	  Expenses	  

1-‐Jan 479.25 Rent
6-‐Jan 653.00 Church
13-‐Jan 673.94 Utilities
20-‐Jan 978.71 Church	  Liturgy&Décor
27-‐Jan 888.55 3,460.00 0.00 Office	  Expenses

Total	  Jan 3,673.45 3,460.00 0.00 7,133.45 2,843.02
3-‐Feb 582.15 Rent
10-‐Feb 770.00 Church
17-‐Feb 596.70 Utilities
24-‐Feb 765.00 4,500.00 0.00 Church	  Liturgy&Décor

Office	  Expenses
Total	  Feb	   2,713.85 4,500.00 0.00 7,213.85 3,118.38

3-‐Mar 582.70 Rent
10-‐Mar 845.00 Church
17-‐Mar 1,542.00 Utilities
24-‐Mar 725.00 Church	  Liturgy&Décor
31-‐Mar 6,081.00 6,300.00 0.00 Office	  Expenses

Total	  Mar	   9,775.70 6,300.00 0.00 16,075.70 2,905.49

7-‐Apr 855.35 Rent
14-‐Apr 789.00 Church
21-‐Apr 1,001.00 Utilities
28-‐Apr 830.50 5,350.00 7,215.87 Church	  Liturgy&Décor

Office	  Expenses
Total	  Apr 3,475.85 5,350.00 7,215.87 16,041.72 8,190.99

5-‐May 832.75 Rent
12-‐May 565.00 Church
19-‐May 595.50 Utilities
26-‐May 590.00 2,000.00 Church	  Liturgy&Décor

Office	  Expenses
Total	  May 2,583.25 2,000.00 0.00 4,583.25 4,553.04

2-‐Jun 1,444.60 146.00 Rent
9-‐Jun 545.56 Church
16-‐Jun 794.10 337.05 Utilities
23-‐Jun 846.65 Church	  Liturgy&Décor
30-‐Jun 888.56 4,000.00 340.00 Office	  Expenses

Arch.	  Assessment	   9,058.00
Payroll 0

Total	  Jun 4,519.47 4,000.00 823.05 9,342.52 6,766.70

Final	  Total	   26,741.57 25,610.00 8,038.92 60,390.49 37,435.62

Total	  Bank	  
Balance	  as	  of	  	  
Jun	  30-‐2013 69,650.46

Deposit	  from	  
Arch.	  Toronto	   32,969.80 Building	  Fund 37,376.39

Building	  fund	  account:	  Collected	  from	  parties	  +	  picnics	  or	  other	  specific	  donations
Për	  çdo	  informacion	  kontakto	  accounting	  Barbara	  Bruno	  çdo	  te	  hene	  ora	  11-‐12	  Tel.	  416-‐503-‐4509


