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GJYKATËSI I PADREJTË
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N ë atë kohë, Jezusi u tregoi nxënësve të vet shëmbëlltyrën sesi duhet të lutemi gjithmonë 
e kurrë të mos pushojmë. Ai tha: “Ishte në një qytet një gjykatës që Hyjin nuk e druante e 

për njerëz nuk e çante kryet. Po në atë qytet ishte edhe një grua e vejë, e cila shkonte shpesh 
tek ai dhe i lutej: ‘Më mbro prej kundërshtarit tim!’ Por ai s’qe në kujdes për një kohë të gjatë. 
Dikur tha vetë me vete: ‘Edhe pse s’e druaj Hyjin e për njerëz nuk e nxej kryet, megjithatë, pasi 
kjo grua e vejë po më trazon, do ta mbroj që të mos vijë më të më mërzisë prore’.”  
Zotëria vazhdoi: “Dëgjoni ç’thotë gjykatësi i padrejtë! Vallë, Hyji a nuk do t’i mbrojë të zgjedhurit 
e vet që i kërkojnë ndihmë ditë e natë? Po a do të vonojë ndoshta me çështjen e tyre? Unë po ju 
them: do të ngritet me nxitim për t’u ardhur në ndihmë atyre! Por, kur të vijë Biri i njeriut, a thua 
do të gjejë fe mbi tokë?” Lk 18, 1-8

 

Raporti	  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
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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...
23 Tetor  Shen Gjon Kapistrani
24 Tetor  Shen Anton Maria Klaret
Hakun e Kishes per vitin 2013
kane dhene 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 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.
Nene Tereza ne 10 vjetorin e 
Lumturimit…
MOTHER TERESA, Foundress of the Missionaries 
of Charity whom today I have the joy of adding to the 
Roll of the Blesseds... I am personally grateful to this 
courageous woman whom I have always felt beside 
me. Mother Teresa, an icon of the Good Samaritan, 
went everywhere to serve Christ in the poorest of the 
poor. Not even conflict and war could stand in her way. 
Contemplation and action, evangelization and human 
promotion: Mother Teresa proclaimed the Gospel living 
her life as a total gift to the poor but, at the same time, 
steeped in prayer.
“As you did to one of the least of these my brethren, 
you did it to me” (Mt 25: 40). This Gospel passage, 
so crucial in understanding Mother Teresa’s service 
to the poor, was the basis of her faith-filled conviction 
that in touching the broken bodies of the poor she was 
touching the body of Christ.
“The Son of man also came... to give his life as a 
ransom for many” (Mk 10: 45). Mother Teresa shared 
in the Passion of the crucified Christ in a special way 
during long years of “inner darkness”… In the darkest 
hours she clung even more tenaciously to prayer 
before the Blessed Sacrament. This harsh spiritual trial 
led her to identify herself more and more closely with 
those whom she served each day, feeling their pain 
and, at times, even their rejection. Let us praise the 
Lord for this diminutive woman in love with God, a 
humble Gospel messenger and a tireless benefactor of 
humanity. In her we honour one of the most important 
figures of our time. Let us welcome her message and 
follow her example.
(Pjese nga predikimi i Papes Gjon Palit II ne Meshen 
per Lumturimin e Nene Terezes, 19 Tetor 2003)

Nënë Tereza na kujton dashurinë për 
Krishtin, Kishën e Njeriun
Bisedë simbolike me të Lumen:
19 tetor 2003-19 tetor 2013: Kaluan dhjetë vjet nga dita 
kur Nënë Tereza u lartua në nderimet e elterit. Po ç’gjë 
të jashtzakonshme ka bërë Nënë Tereza, që vijojmë ta 
kujtojmë, e jo vetëm në data përkujtimore? 
Njihet nga të gjithë përgjigja e saj: “Ajo që bëjmë ne, 
është një pikë ujë e hedhur në oqean, por në se nuk 
do ta bënim, oqeani do të kishte një pikë ujë më pak”. 
E në një rast tjetër pati thënë: “Po unë s’kam bërë 
asgjë të jashtzakonshme; vetëm kam ndjekur këshillën 
e sim mëje (nënës sime) që më thoshte: “Shtrëngoja 
fort dorën Zotit e mos ia lësho më kurrë”.
Dashuria e pakufishme për të varfërit e tokës, në fytyrat 
e të cilëve shikonte Jezusin e munduar, e ngriti Nënë 
Terezën në lartësi të papërfytyrueshme në rrugët e hirit 
e në kujtesën universale të historisë, me të cilën Motra 
shqiptare vijon të komunikojë, nga qielli. Prej këndej, 
biseda jonë jo e zakonshme me Nënë Terezën, në 
dhjetëvjetorin e Lumnimit të Saj (1): 
- Pyetje: - Po e fillojmë këtë bisedë simbolike me Ju, 
Nënë e Lume sepse, si besimtarë, e dimë mirë sa 
vlerë ka komunikimi shpirtëror, sa ngushëllon, sa zell 
e dëshira ngjall.... 
Po e nisim, prandaj, duke ju kërkuar të na thoni dy fjalë 
për vetveten:
Përgjigje: - Me gjak jam shqiptare; me nënshtetësi, 
indiane. Përsa i përket besimit, jam murgeshë katolike. 
Sipas thirrjes, i përkas botës. Por zemra ime i përket 
plotësisht Zemrës së Krishtit.
- Pyetje: - Tipari shpirtëror i apostullimit tuaj?
Përgjigje: - Njëjtësimi me të varfërit! Në se nuk 
vuajmë, puna jonë do t’i ngjiste asaj të një asistenteje 
sociale; do të ishte e mirë dhe e frytshme, por jo vepër 
e Jezu Krishtit, e aq më pak pjesë e Shëlbimit. Jezusi 
ka dashur të na ndihmojë duke na bërë të marrim pjesë 
në jetën e tij, në vetminë e tij, në agoninë e në vdekjen 
e tij. E mori gjithçka mbi vete dhe e mbarti në natën 
më të errët. Duke u bërë një gjë e vetme me ne, na 
shpërblei. Edhe ne mund ta bëjmë të njëjtën gjë. Gjithë 
vuajtja e të varfërve, e jo vetëm varfëria materiale, por 
edhe mjerimi shpirtëror, duhet shëlbuar; e unë u thirra 
të marr pjesë në këtë mision…. Të ndaj vuajtjet me të 
varfërit, sepse vetëm duke u bërë një gjë e vetme me 
ta, mund t’i shëlbojmë, të çojmë Zotin në jetën e tyre e 
t’i udhëheqim ata tek Zoti.
- Pyetje: - Ç’kuptim kanë veprat e dashurisë?
Përgjigje: - Veprat e dashurisë janë vepra paqeje e fryti 
i shërbimit, është paqja. Atyre që kërkonin shpjegime 
për veprimtarinë time e të motrave të mia u kam dhënë 
gjithnjë përgjigjen: “Come and See” (Eja e shiko). Ka 
shumë rëndësi t’u japim zemër të krishterëve e jo të 
krishterëve, që të kryejnë vepra dashurie. Sepse çdo 
vepër dashurie, e bërë me gjithë zemër, i merr njerëzit 
për dore e i çon më pranë Zotit.
Veprat e dashurisë janë gjithnjë vepra të paqes. “Come 
and See! Jo fjalë, po vepra”.
- Pyetje: - Kush janë ata, që vijojnë të mblidhen rreth 
sofrës bujare të shtëpive Tuaja në të katër anët e 
botës? 
Përgjigje: - Janë me qindra. Qindra të varfër, të 
raskapitur, të dëshpëruar... 

- Pyetje: - Po nga vjen të sofrat tuaja gjithë ky ushqim? 
Kush jua siguron?
Përgjigje: – Provania! Motrat punojmë për sot, pa e 
ditur fare ç’do t’u japin për të ngrënë të nesërmen të 
varfërve. E çdo ditë del dikush e sjell papritur e pa 
kujtuar atë, që u nevojitet. Prandaj, mos kij frikë për të 
nesërmen! Beso në Provaninë hyjnore! Pikërisht besimi 
në Provaninë Hyjnore, në sa flijohesh vullnetarisht, 
davarit çdo ankth dhe e mbush zemrën me gëzim. E 
gëzimi është dashuri, pasojë logjike e zemrës së kallur 
flakë nga dashuria!
Gëzimi është nevojë e forcë fizike. Kandili ynë do të 
ndizet e do të ndriçojë, veç nëse e mbushim plot me 
vepra dashurie!
- Pyetje: - Flitet shpesh për revolucionin, si rrugë që ia 
ndërron faqen botës, plot konflikte, padrejtësi, mjerim. 
Mendimi juaj?
Përgjigje: - Nëse nganjëherë të varfërit vdesin nga 
uria, kjo nuk do të thotë se i ka harruar Zoti, por se ne 
nuk ishim mjet dashurie në duart e tij, për t’i ushqyer e 
për t’i veshur, sepse nuk e njohëm Krishtin, kur erdhi 
përsëri mes nesh, me pamjen e njeriut të uritur, të 
zhveshur, njeriut të vetmuar, të fëmijës së braktisur, në 
kërkim të një strehe.
Kur Krishti tha: “Pata uri e më dhatë të ha”, nuk 
mendonte vetëm për mungesën e bukës, por më 
shumë për mungesën e dashurisë. Kujtonte urinë e 
përjetshme të njeriut për një përkëdhelje, për një fjalë 
të mirë, për një urim, për një buzëqeshje. 
Edhe Krishti i vetmuar e provoi këtë uri. Çdo njeri që 
ndodhet në një gjendje të tillë, i përngjet Krishtit në 
vetmi; e kjo është pjesa më e hidhur e jetës, uria e 
vërtetë. Është jeta shpirtërore ajo, që duhet të pësojë 
revolucionin të vërtetë. 

➋ ➌

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.


