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Shpirtrat e Purgatorit
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N ë atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Kur të vij Biri i njeriut në madhërinë e vet e me të gjithë 
engjëjt, do të ulet mbi fronin e vet të madhërueshëm. Atëherë para tij do të mlidhen të gjithë popujt dhe 

ai do t’i ndajë njërin prej tjetrit, sikurse bariu ndan delet prej cjepve. Delet do t’i vërë në të djathtën e vet e 
cjeptë në të majtën. Atëherë Mbreti do t’u thotë atyre që do të jenë në të djathtën e tij: ‘Ejani të bekuarit e 
Atit tim! Merrni në pronë Mbretërinë që u bë gati për ju që prej fillimit të botës! Sepse pata uri e më dhatë të 
ha, pata etje e më dhatë të pi, isha shtegtar e më përbujtët, isha i zhveshur e më veshët, i sëmurë e erdhët 
të më shihni, isha në burg e erdhët tek unë.’   Të drejtët atëherë do t’i përgjigjin: ‘Zotëri, kur të pamë të uritur 
e të dhamë të hash, të etshëm e të dhamë të pish? Kur të pamë shtegtar e të përbujtëm, të zhveshur e të 
veshëm? Ose kur të pamë të sëmurë ose në burg e erdhëm te ti?’ Mbreti do të përgjigjet: ‘Për të vërtetë po 
ju them: çkado bëtë për njërin ndër këta vëllezër të mi më të vegjël, e bëtë për mua.’  Pastaj do t’u thotë edhe 
atyre që do të jenë në të majtën: ‘Ikni prej meje, të mallkuar, në zjarr të pasosur, të përgatitur për djallin e për 
engjëjt e tij! Sepse isha i uritur e nuk më dhatë të ha, isha i etshëm e nuk më dhatë të pi, isha shtegtar e nuk 
më përbujtët, isha i zhveshur e nuk më veshët, i sëmurë dhe në burg e nuk erdhët tek unë.’
Atëherë edhe ata do t’i përgjigjen: ‘Zotëri, kur të pamë të uritur, a të etshëm a shtegtar, a të zhveshur, apo të 
sëmurë, ja në burg e nuk t’u gjetëm në nevojë?’ E ai do t’u përgjigjet: ‘Për të vërtetë po ju them: çkado s’bëtë 
për njërin prej këtyre më të vegjëlve, nuk e bëtë për mua.’
Këta do të shkojnë në mundim të përjetshëm, kurse të drejtët në jetën e pasosur.” Mt 25, 31-46



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...
3 Nentor Shen Martini nga Porres
4 Nentor Shen Karl Borromeo
5 Nentor  Te gjithe Shenjterit dhe 

te Lumturit e Shqiperise
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
Keshilli i Kishes...
Te dielen 9 nentor do te kemi votimin e per Keshillin 
e ri te Kishes.
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 Alfred Shllaku, Martin Vuktilaj, 
Luigj Lallinaj: 

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.
“Të dashur të rinj, ndërtoni një 
Shqipëri më të mirë dhe një botë më 
të mirë”
Pas Meshës ne Tirane, Papa luti Engjëllin e Zotit 
në sheshin Nënë Tereza. Por në fillim i qortoi 
me dashamirësi të rinjtë që ti japin shpresë 
vendit “me forcën e Ungjillit dhe shembullin 
e martirëve”.

Ai i Shejtë i përshëndeti të gjithë ata që ishin në shesh 
dhe që kishin ardhë prej të gjitha viseve shqiptare. 
“Ju falënderoj për praninë tuaj dhe për dëshminë tuaj 
të fesë”, dhe duke ju drejtuar veçanërisht të rinjve, 
të cilëve ashtu si dhe gjatë predikimit në Meshë ju 
drejtua duke i ftuar që ta ndërtojnë ekzistencën e 
tyre mbi Jezu Krishtin. “Kush ndërton mbi Krishtin 
ndërton mbi gur, sepse Ai është gjithmonë besnik 
edhe atëherë kur ne nuk i mbetemi besnikë - është 
shprehur Papa – Jezusi na njeh më mirë se kushdo ➋

Agron Markaj
Aleks  Coku
Alfred Shllaku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Brunga
Anton Malaj
Anton Tinaj
Arben Marku
Arben Toma
Arben Pepa
Arben Therqaj
Ardian Preçetaj
Arjana Nati
Astrit Simeqi

Aurel Vata
Beniamin Hasko
Dod Ndreu
Edmond Kacorri
Eduard  Shkreli
Erion Tase
Flobenc Shkalla
Gac Gjoka
Gezim Lanazi
Gjergj  Nikolla
Ilir Gjokaj
Ladi Lumaj
Lek Selmani
Lekë Tarazhi
Lekë Kapllaj

Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Luvigj Lallinaj
Marash Martinaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Martin Vuktilaj
Mhill Ftoni
Ndok Macaj
Ndue Cacaj
Nik Biçi
Nush Kacaj
Nush Dokaj
Paulin Lukani
Paulin Marku
Petrit Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter & Bep Dreshaj

Prek Frani
Prek Lekaj
Prek Spaqi
Prek  Kaçaj
Preke Gjonaj
Roza Kalaj
Rrok Gjoni
Sander Kosmaci
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Tom Ulaj
Ton Vocaj
Valmir Gjinaj
Vasel Dreshaj
Vaso Gjuravcaj
Viktor Pleti
Viktor Gjokaj
Vitor Mernacaj
Vladimir Doda
Zef Deklaj
Zef Lulaj
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(©LAPRESSE) POPE FRANCIS

tjetër; kur ne gabojmë, nuk na dënon por na thotë: 
‘Shko dhe tani e tutje mos mëkatno më’”. “Të dashur 
të rinj, ju jeni breznia e re e Shqipërisë” nënvizoi papa, 
dhe uroi që “ Me forcën e Ungjillit dhe shembullin e 
martirëve, të dini ti thoni jo idhujtarisë së lekut, jo 
lirisë së rreme individualiste, jo varësisë nga dhuna”, 
në mënyrë që ti thoni po “kulturës së takimit dhe 
të solidaritetit, po bukurisë të së mirës dhe të së 
vërtetës; po jetës që konsumohet me shpirtgjerësi 
por dhe besnikëri në gjërat e vogla”. Kështu do të 
ndërtoni një Shqipëri më të mirë, një botë më të mirë”, 
ka siguruar Papa. Në fund, ju drejtua Virgjërës Mari, 
e nderuar në Shqipëri me titullin ‘Zoja e Këshillit të 
mirë’: Shkoj shpirtërisht në Shejtnoren e Shkodrës, 
që për ju është aq shumë e dashur – është shprehur 
Papa – dhe ja besoj asaj gjithë Kishën në Shqipëri 
dhe krejt popullin shqiptar, në mënyrë të veçantë 
familjet, fëmijët dhe pleqtë”. “Zoja – dhe bekimi i saj, 
ju udhëheqshin të të ecni së bashku me Hyjin, drejt 
shpresës që nuk zhgënjen kurrë”.
Pope at Mass: Christian life is a 
continuous battle against the devil

2014-10-31 Vatican Radio | (Vatican Radio)
Pope Francis described Christian life as a continuous 
battle being waged against Satan, the world and the 
passions of the flesh. His comments came during 
his homily at Mass celebrated on Thursday morning 
at the Santa Marta residence. He stressed that the 
devil exists and we must fight against him with the 
armour of truth.
Pope Francis’s reflections during his homily were 
taken from the words of St Paul in his letter to the 
Ephesians where the apostle urged Christians 
to put on the full armour of God in order to resist 
Satan’s temptations.  A Christian life, he said, has 
to be defended and it requires both strength and 
courage. It’s a continuous battle against the three 
main enemies of Christian life which are the devil, 
the world and the passions of the flesh.
“From whom do I have to defend myself? What must 
I do?  Pauls tells us to put on God’s full armour, 
meaning that God acts as a defence, helping us to 
resist Satan’s temptations.  Is this clear?  No spiritual 
life, no Christian life is possible without resisting 
temptations, without  putting on God’s armour which 
gives us strength and protects us.”
Saint Paul, continued the Pope, underlines that 

our battle is not against little things but against the 
principalities and the ruling forces, in other words 
against the devil and his followers.   
“But in this generation, like so many others, people 
have been led to believe that the devil is a myth, a 
figure, an idea, the idea of evil. But the devil exists 
and we must fight against him.  Paul tells us this, it’s 
not me saying it! The Word of God is telling us this.  
But we’re not all convinced of this.  And then Paul 
describes God’s armour and which are the different 
types that make up this great armour of God.  And 
he says: ‘So stand your ground,  with truth a belt 
around your waist.’  The truth is God’s armour.”
By contrast, said Pope Francis, the devil is a liar 
and the father of liars and in order to fight him we 
must have truth on our side.  He also underlined 
the importance of always having our faith in God, 
like a shield, when fighting this battle against the 
devil, who, he noted, doesn’t throw flowers at us but 
instead burning arrows.
“Life is a military endeavour.  Christian life is a battle, 
a beautiful battle, because when God emerges 
victorious in every step of our life, this gives us joy, 
a great happiness: the joy that the Lord is the victor 
within us, with his free gift of salvation.  But we’re 
all a bit lazy, aren’t we, in this battle and we allow 
ourselves to get carried away by our passions, by 
various temptations. That’s because we’re sinners, 
all of us!  But don’t get discouraged.  Have courage 
and strength because the Lord is with us.”
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. 

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



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!

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


