
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.
“Të rinisemi nga Krishti”: kështu u 
tha Papa Françesku katekistëve nga e 
gjithë bota
Me 27 shtator, në orën 17.00, në Sallën Pali VI në Vatikan, Papa Françesku u 
takua me katekistët nga e gjithë bota, pjesëmarrës të Kongresit ndërkombëtar të 
katekistëve, me temë “Katekisti, dëshmitar i fesë”. Në këtë kongres merr pjesë 
edhe një delegacion nga Shqipëria, me në krye ipeshkvin e Sapës, imzot Lucian 
Avgustinin. 
“Katekizmi – u tha atyre Papa – është një nga shtyllat e edukimit të fesë e për 
këtë duhen katekistë të mirë”. Sipas Atit të Shenjtë, detyra e çdo katekisti është t’i 
ndihmojë fëmijët e të rinjtë, por edhe të rriturit, ta njohin e ta duan gjithnjë e më tepër 
Zotin. “Kjo është një nga aventurat edukative më të bukura – nënvizoi Papa Bergolio 
– kështu ndërtohet Kisha!”. Të jesh katekist, do të thotë të kesh shumë dashuri për 
Krishtin e për Popullin e Zotit, do të thotë rë rinisesh nga Krishti, sepse vetëm Biri i 
Hyjit ka kaq shumë dashuri për të gjithë. E si gjithnjë, Papa e shtjelloi mendimin e 
vet, duke e ndarë këtë “rinisje nga Krishti” në tri udhë jete. Së pari, çdo katekist duhet 
të ketë familjaritet me Jezusin:
“Kjo të ngroh zemrën, mban ndezur zjarrin e miqësisë, të bën ta ndjesh se Ai të 
shikon vërtet, të qëndron afër e të do shumë. E kuptoj se për ju nuk është kaq e 
thjeshtë: sidomos për ata, që janë të martuar e me fëmijë, është e vështirë të gjesh 
një kohë të gjatë qetësie. Por, falë Zotit, nuk është e nevojshme të sillemi të gjithë 
njëlloj; në Kishë ka varietet thirrjesh e formash shpirtërore; e rëndësishme është të 
gjejmë mënyrën për të ndenjur me Zotin”.
Të rinisesh nga Krishti, tha Papa Françesku, do të thotë ta imitosh e të dalësh nga 
vetvetja për të shkuar drejt tjetrit. Kush vendos Krishtin në qendër të jetës së vet, 
nënvizoi më tej, decentralizohet, pasi Ai të nxit të dalësh nga vetvetja, të jetosh për 
të tjerët:
“Zemra e katekistit përjeton gjithmonë këtë rrahje ‘sistolë-diastolë’: bashkim me 
Jezusin – takim me të tjerët. Sistolë-diastolë. Nëse mungon njëra nga këto dy lëvizje 
zemra nuk rreh më, nuk jeton… Dashuria të tërheq e të lëshon, të merr e të dhuron. 
Në këtë tension, rreh zemra e të krishterit, veçanërisht, zemra e katekistit”.
Elementi i tretë, që vuri në dukje Ati i Shenjtë, është ndjekja e gjurmëve të Krishtit 
edhe në periferitë ekzistenciale të botës e të shpirtit. Ashtu si Jona profet, që jetonte 
i qetë, brenda skemave të veta të ngurta, por kur Zoti i thotë të predikojë në Ninive 
trembet e ikën, edhe katekistët, tha Papa Françesku, duhet t’i braktistin skemat e 
tyre mendore për të ndjekur Zotin e Fjalën e Tij. Për t’i qëndruar besnikë Hyjit, për të 
qenë krijues në mënyrën e mësimdhënies së fesë, duhet të jeni gati për të ndryshuar, 
theksoi Papa argjentinas:

“Për të ndenjur me Zotin duhet ditur si të dilni, të mos keni frikë për të dalë nga 
vetvetja. Nëse një katekist e lë veten në dorë të frikës, është burracak; nëse katekisti 
rri i qetë, pa lëvizur, përfundon si të ishte shtatore muzeu; nëse katekisti është i 
ngurtë vyshket e bëhet shterp. Ju pyes: ndokush prej jush dëshiron të jetë frikacak, 
shtatore muzeu, ose shterp?”
Mos kini frikë, u tha sërish katekistëve Papa Françesku. Jezusi nuk ju dërgon kuturu, 
por thotë: “Shkoni, Unë jam me ju!” Madje, Zoti na paraprin, pasi kur mendojmë 
se po shkojmë në një periferi të largët, vërejmë se Ai është aty para nesh; na pret 
në zemrën e vëllezërve, që gjejmë atje, në jetën e tyre, në shpirtin e atyre, që nuk 
arrijnë ta ndjejnë fenë. Ai na prin gjithmonë, përfundoi Ati i Shenjtë, duke i ftuar të 
gjithë ta imitojnë Jezusin, duke marrë guximin të dalin në rrugë të reja për të kumtuar 
Ungjillin. Nesër, katekistët do të shkojnë për shtegtim në Varrin e Shën Pjetrit, në 
një ditë, të karakterizuar nga rrëfime e meshë në shumë kisha të Romës, në disa 
gjuhë të botës, ndërsa të dielën do të marrin pjesë në meshën e kremtuar nga Papa 
Françesku në Vatikan.

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

➍
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I  shte një njeri i pasur që vishej me cohë të kuqe e me pëlhurë të çmueshme dhe gostitej shkëlqyeshëm 
si një ditë përditë. Kurse para derës së tij rrinte një skamnor, plot çibana, që quhej Lazër e dëshironte 

të ngihej me dromcat që binin nga tryeza e pasanikut. Madje edhe qentë vinin e ia lëpinin varrët.
Vdiq skamnori e engjëjt e çuan në prehër të Abrahamit. Vdiq edhe pasaniku dhe e varrosën.
Në ferr, ndër mundime të mëdha, çoi sytë e pa prej së largu Abrahamin dhe Lazrin në prehrin e tij e 
bërtiti: ‘O atë Abraham, ki mëshirë për mua e dërgoje Lazrin ta lagë majën e gishtit të vet në ujë e të ma 
flladisë gjuhën se po mundohem për së tepërmi në këtë flakë.’ Abrahami iu përgjigj: ‘Mos harro, o bir, se 
ti i gëzove të mirat e tua gjatë jetës sate, ndërsa Lazri të këqijat; tashti, ky këtu gëzon e ti vuan. Por, për 
më tepër, ndërmjet nesh e jush është një humnerë e madhe, kështu që, edhe ata që do të donin të 
kalojnë prej këndej te ju, nuk munden, po ashtu edhe prej andej të kalojë këndej, s’mundet askush!’
Pasaniku vazhdoi: ‘Atëherë, po të lutem, o atë, çoje Lazrin në shtëpinë e tim eti, se i kam pesë vëllezër e 
le t’i qortojë seriozisht që të mos vijnë edhe ata në këtë vend mundimesh.’ Abrahami iu përgjigj: ‘Kanë 
Moisiun e profetët, le t’i dëgjojnë ata!’ Pasaniku i tha: ‘Jo, o atë Abraham, por nëse shkon ndokush 
prej të vdekurish tek ata, veç atëherë do të kthehen!’ Iu përgjigj: ‘Nëse, vërtet, nuk e dëgjojnë Moisiun 
e profetët, nuk do t’u mbushet mendja edhe nëse ndokush ngjallet prej të vdekurish.’ Lk 16: 19-31 

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.

 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.



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.

Kalendari liturgjik...
30 Shtator Shen Jeronimi
01 Tetor Shen Terezja e Krishtit Femije
02 Tetor Engjejt e Rojes
04 Tetor Shen Françesku
Hakun e Kishes per vitin 2013
kane dhene deri tani: 

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
Edmond Kacorri
Florenc Duro
Gac Gjoka
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 Kaçaj
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.

2 Tetor: Kisha feston festen e Engjeve rojtarë
Feast of the Guardian Angels Prayer:
ANGEL OF GOD,
my guardian dear,
To whom his love commits me here;
Ever this (day, night) be at my side,
To light and guard, to rule and guide.
Amen.

4 Tetor: Kisha feston Shen Françeskun e Asizit, 
themeluesi i fretërve!
Lutja e shën Françeskut
O Zot, më bëj të jem mjet i paqes Sate:
ku ka urrejtje – unë ta sjell dashurinë,
ku ka fyerje – unë ta sjell faljen,
ku ka mospajtim – unë ta sjell bashkimin,
ku ka mashtrim – unë ta sjell besimin,
ku ka dëshpërim – unë ta sjell shpresën,
ku ka terr – unë ta sjell dritën,
ku ka pikëllim – unë ta sjell gëzimin.

O Zot, bëj që mos të kujdesohem aq
që të jem ngushëlluar – sa të ngushëlloj,
që të më kuptojnë – sa t’i kuptoj unë të tjerët,
që të më duan – sa të dua.

Sepse: kush dhuron vetveten – e fiton vetveten;
kush harron vetveten – e gjen vetveten;
kush fal – do t’i falet;
kush i vdes vetvetes – lind për jetën e amshuar.

Bekimi i shën Françeskut / The Blessing of St. 
Francis of Assisi
The Lord bless you and keep you. May He show His face 
to you and have mercy. May He turn His countenance 
to you and give you peace. The Lord bless you!
Misioni Shqiptar ‘E LUMJA NENE 
TEREZA’ organizon: 
MBREMJE/DARKE PER NDER TE SE 
MADHES NENE TEREZA

DATA: E Diele 13 Tetor (long weekend) 
ne oren 7 PM

Adresa: 739 Browns Line, Toronto 
Çmimi: 60 $ (10 vjeç e sipër); 35 $ (5-10 vjeç)
Telefono: Nik Biçi 647-309-0592
 Vasel Dreshaj 647-267-4222
 Gjovalin Selmani 647-500-3875
 Petrit Ujka 647-629-7769
Muzik live nga grupi Vllaznimi me kengetaret 
Albina Nrejaj, Ismet Hysa dhe Bardhyl Abazi ne tastiere.

Ju mirëpresim

Përkujtohet në Sukruq 100-vjetori i 
“Zanit të Shna Ndout”

Pas shpalljes së 
pavarësisë së 
Shqipërisë shtypi 
katolik shqiptar 
përjetoi një lulëzim 
të vërtetë. Një ndër 
të përkohshmet 
më të lavdishme 
të historisë 
së gazetarisë 

shqiptare ka qenë padyshim Hylli i Dritës. Bashkë 
me këtë revistë, françeskanët e Shkodrës filluan të 
shtypnin fletushkën “Zani i Shna Ndout”, që kishte 
si synim kryesor formimin e anëtarëve të Urdhërit të 
Tretë Françeskan.
“Zanit” u shkëput nga “Hylli” në vitin 1944, me mbylljen 
e shtypit katolik nga regjimi komunist, për të rilindur 
më vete, fillimisht në mënyrë të ndrojtur në vitet 1970-
1982, e pastaj me një pamje e përmbajtje të re nga viti 
2000 e në vijim.
Sot lexuesit e kësaj të përmuajshme nuk janë vetëm 
anëtarët e Urdhërit të Tretë Françeskan, por shqiptarë 
të të gjitha trevave.
Më 28 shtator në Sukruq u organizua një simpozium 
shkencor me rastin e 100-vjetorit të “Zanit”. 

Promovohet libri i don Lush Gjergjit: 
“Dashuria që nuk vdes – Të mëdhenjtë 
e shekullit XX”

Me 27 shtator, 
në Bibliotekën 
Kombëtare të 
Prishtinës, në orën 
11.00, u promovua 
libri i fundit i vikarit 
të përgjithshëm të 
Kosovës, don Lush 
Gjergji. Titulli është 
d o m e t h ë n ë s : 

“Dashuria që nuk vdes – Të mëdhenjtë e shekullit XX”. 
Folën në këtë promovim zëdhënësi i Presidencës së 
Kosovës, Xhavit Beqiri, profesor Visar Berisha dhe 
kritiku e publicisti Ndue Ukaj.

Pope Francis: A true Christian has 
to endure humiliations with joy and 
patience

Pope Francis said 
on Friday the proof 
of whether we are 
true Christians 
is shown by our 
ability to endure 
humiliations with 
joy and patience. 
Speaking at his 
morning mass 
in the Vatican’s 

Santa Marta guesthouse, the Pope stressed this need 
for sacrifice in the Christian’s life of faith. 
In his homily at the mass, the Pope began with the 
Gospel account from St. Luke where Jesus asked 
his disciples who they thought he was to illustrate 
his reflections on what is demanded of a Christian 
who follows the Lord. It was after this question and 
Peter’s correct answer, the Pope continued, that Jesus 
revealed to the disciples his Passion, his death and his 
resurrection and he recalled Peter’s horrified reaction 
to this news in the gospel account from St. Matthew. 
He said “Peter was frightened and scandalized just like 
many Christians” who declare “this will never happen 
to you, I will follow you up to this point.” 
Pope Francis said “this is the temptation of a spiritual 
wellbeing.” Like the young rich man in the gospel “who 
wanted to follow Jesus but only up to a certain point.” 
He said “the scandal of the Cross continues to block 
many Christians” who rather than following this path 
of the Cross complain about the wrongs and insults 
they’ve had to ensure.
The Pope said “the proof if somebody is a true Christian 
is his or her ability to endure humiliations with joy and 
patience.” This, he concluded, is our choice, “whether 
to be a Christian of wellbeing or a Christian close to 
Jesus” who walks along the path of the Cross. 
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