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Rrëshajët : 
Ardhja e Shpirtit Shenjt 

8 Qershor 2014

Në mbrëmje po të asaj dite – të parën ditë të javës – ndërsa dyert e 
shtëpisë, ku banonin nxënësit, ishin të mbyllura prej frikës së judenjve, 

erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: “Paqja me ju!” Si u tha kështu, u 
tregoi duart dhe kraharorin. Nxënësit u gëzuan, kur e panë Zotërinë. Mandej 
u tha prapë: “Paqja me ju! Sikurse më dërgoi mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj 
ju.” Si foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha: “Merrni Shpirtin Shenjt! Atyre që jua 
falni mëkatet, u falen, e atyre që nuk jua falni, nuk u falen.” Gjn 20, 19-23



Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:00 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.

Eja Shpirti Shenjt...
O Shpirt Shenjt, deh zbrit mbi ne,
e prej qiellit derdh mbi ne
rrezet tua plot me dritë.

Eja, o Atë,  për nevojtarë,
eja, ti n’dhanti bujar,
eja, ti që mendjet shndrit.

Ti n’ngushtica ngush’llim bjen,
ti ndër zemra si mik vjen,
t’lodhunt n’jetë rishtas forcon.

N’mund e djersë ti je pushim,
n’vapë e luftë ti je freskim,
lot ti terë,  zemrat ngushllon.

Dritë Hyjnore, plot shejtni,
shndritnai mendjet e n’dashuri
kalle flakë kënd n’ty shpreson.

Ku s’je ti, gjithçka dështon
n’natyrë t’njerit gjë s’qëndron
që t’jetë shenjte, si ti don.

Njollat hiq, dangat pastro,
n’shpritëra tanë hiret rigo,
varrët e mëkatit na i shero.

Çka ësht’ t’brishtë, këndshëm lako,
çka ësht’ t’ftohtë, me flakë rretho,
çka ësht’ t’shtrembët, ëmbël drejto.

Jepna ne që n’ty besojmë,
jepna ne që n’ty shresojmë,
shtatë dhantitë që aq dëshirojmë.

Mundin tonë ti na e shpërble,
n’mëkat me vdekë ti mos na le, 
bën me ty n’amshim t’lumnojmë.

Come Holy Spirit...
Holy Spirit, Lord of Light, From the clear 
celestial height. Thy pure beaming radiance 
give.

Come, thou Father of the poor, Come, with 
treasures which endure; Come, thou Light 
of all that live!

Thou, of all consolers best, Thou, the soul’s 
delightful guest, Dost refreshing peace bestow.

Thou in toil art comfort sweet; Pleasant 
coolness in the heat; Solace in the midst of 
woe.

Light immortal, Light divine, Visit thou these 
hearts of thine, And our inmost being fill.

If thou take thy grace away, Nothing pure in 
man will stay; All his good is turned to ill.

Heal our wounds, our strength renew; On our 
dryness pour thy dew, Wash the stains of guilt 
away.

Bend the stubborn heart and will; Melt the 
frozen, warm the chill; Guide the steps that 
go astray.

Thou, on us who evermore Thee confess and 
thee adore, With thy sevenfold gifts descend.

Give us comfort when we die; Give us life 
with thee on high; Give us joys that never 
end. Amen. Alleluia.

Kalendari liturgjik...
09 Qershor Nena e Kishes
11 Qershor Shen Barnaba
13 Qershor Shen Antoni i Padoves
E marta e fundit e Shna Ndout...
Te marten date 10 maj Mesha Shenjte kremtohet ne 
mbremje ne oren 7:30
Mesha Shenjte me 13 qershor...
Te premten 13 qershor, festa e Shen Antonit  
(Shna Ndout), Mesha Shenjte kremtohet ne mbremje 
ne oren 7:30
Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene Ardian Preçetaj, Vladimir Doda:

Aleks  Coku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Tinaj
Anton Brunga
Arben Toma
Arben Pepa
Arben Marku➋



➌

Ardian Preçetaj
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Beniamin Hasko
Eduard  Shkreli
Erion Tase
Flobenc Shkalla
Gjergj  Nikolla
Ladi Lumaj
Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Marash Martinaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Mhill Ftoni
Ndok Macaj
Ndue Cacaj
Petrit Ujka
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Frani
Prek Spaqi
Prek  Kaçaj
Preke Gjonaj
Roza Kalaj
Rrok Gjoni
Sander Kosmaci
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Tom Ulaj
Ton Vocaj
Vaso Gjuravcaj
Viktor Pleti
Viktor Gjokaj
Vladimir Doda

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.
Falenderim…
Falenderojme ata te cilet ndihmuan per darken 
e dates 18 Maj per nder te Imzot Rrok Mirdites: 
Nikolin Vukelaj $500, Sokol Vushaj $500, Paulin 
Marku $500, Mario Martini $500, Mhill Bregu 
$200, Sokol Sterbyqi $100, Arben Toma $100, 
Altin Miri $100, Luigj Lallinaj $50, Fatmir Qosaj 
$50, Nikolle Prenkolaj $20. Zoti ua shperblefte ne 
te mira e ua shtofte!
Françesku: përshpirtëria nuk është 
mëshirë, por lidhje e fuqishme me 
Hyjin
Përshpirtëria, dhuratë e Shpirtit Shenjt, nuk është 
thjesht mëshirë, as shenjtëri e shtirë, por lidhje e 
thellë me Hyjin, që i jep kuptim jetës sonë, na bën të 
butë, gazmorë, të aftë për të dashur e për t’u dashur 
si vëllezër. E kjo ishte zemra e katekizmit të Papës 

Françesku, te merkuren paradite, gjatë audiencës 
së përgjithshme në Sheshin e Shën Pjetrit, larë 
me rreze dielli e mbushur plot me besimtarë e 
shtegtarë, rreth 50 mijë vetë, nga të katër anët e 
botës. Pak para orës dhjetë, Papa u duk në Sheshin 
e para Bazilikës madhështore, të cilin e përshkoi, 
i rrethuar nga duar të shtrira, valavitje flamujsh, 
fëmijë, që i lëshoheshin në krahë për një përqafim 
e të sëmurë, në pritje të një prekjeje, të një bekimi. 
Është përshëndetja tradicionale e Françeskut, që 
çdo të mërkurë, para katekizmit, dëshiron ta rrokë 
gjithë turmën, në pritje për të ndjekur fjalën e tij, 
mësimin e tij. Pas së mërkurës së kaluar, kur foli për 
shtegtimin në Tokën Shenjte, Papa rifilloi katekizmin 
kushtuar dhuratave të Shpirtit Shenjt, duke u ndaluar 
sot tek përshpirtëria, shpesh e keqkuptuar ose e 
shpjeguar përciptas: “Duhet sqaruar menjëherë 
se kjo dhuratë nuk identifikohet me mëshirën për 
ndokënd, mëshirën për të afërmin, por tregon 
përkatësinë ndaj Zotit dhe lidhjen më të thellë me 
Të, lidhje, që i jep kuptim gjithë jetës sonë e që na 
mban në këmbë, të patundur, në bashkim me Hyjin, 
edhe në çastet më të vështira e më të shqeta”. Kjo, 
nënvizoi Ati i Shenjtë, nuk duhet kuptuar si detyrë, e 
as si imponim, por si lidhje e jetuar me gjithë zemër: 
është miqësia ynë me Hyjin, që na mbush me gëzim 
e, prej këndej, na nxit gati natyrshëm, t’i shprehim 
mirënjohjen e ta lumnojmë: “Përshpirtëria, pra, është 
sinonim i shpirtit fetar, i afërsisë bijnore me Hyjin, 
i asaj aftësie për t’u lutur me dashuri e thjeshtësi, 
që është karakteristike për njerëzit zemërbutë e të 
përvujtë”. E nëse përshpirtëria na bën ta thellojmë 
bashkimin me Zotin, vijoi Papa, na ndihmon ta 
derdhim gjithë këtë dashuri edhe mbi njerëzit, që 
takojmë ditë për ditë, duke i pranuar me zemër të 
hapur, si vëllezër. E atëherë, po, mund të themi se 
vihemi në lëvizje nga ndjesia e përshpirtërisë, e 
kjo ndjesi nuk është, sigurisht, pietizëm, mëshirë e 
sëmurë e shpesh, e papranueshme: “Pse them nuk 
është pietizëm? Mbasi ka edhe nga ata që mendojnë 
se të kesh përshpirtëri, do të thotë të mbyllësh sytë, 
ta bësh fytyrën si fytyrë figureje, kështu, apo jo? E 
edhe të shtiresh si shenjt. Po kjo nuk është dhurata e 
përshpirtërisë”. Përshpirtëri, sipas Papës, do të thotë 
të jesh vërtet i aftë për të qeshur e për të qarë, për 
të qenë pranë e për të qortuar, për të ngushëlluar 
e për të pranuar njerëz, që i takon ditë për ditë. 
Lidhja e përshpirtërisë me butësinë është shumë e 



fortë, shtoi Françesku, duke folur lirisht: “Dhurata e 
përshpirtërisë, që na e jep Shpirti Shenjt, na bën të 
butë, të qetë, durimtarë, në paqe me Hyjin: na vë, 
butësisht, në shërbim të të tjerëve”. T’i lypin, prandaj, 
Zotit, porositi Papa edhe gjatë përshëndetjeve 
në gjuhë të ndryshme, hirin që dhantia e Shpirtit 
Shenjt, në sa afrohet Solemniteti i Rrëshajëve, të 
na bëjë dëshmitarë të butë e gazmorë të dashurisë 
së Tij: “T’i lutemi Zotit që dhurata e Shpirtit të Tij 
të fitojë mbi druajtjet tona, mbi pasiguritë tona, e 
edhe mbi shpirtin tonë të shqetë, të paduruar, e të 
na bëjë dëshmitarë gazmorë të Hyjit e të dashurisë 
së Tij”. Një përshëndetje të veçantë Ati i Shenjtë u 
drejtoi, në përfundim të audiencës, të rinjve polakë, 
mbledhur në Shenjtëroren e Lednicës, duke ia 
besuar udhëheqjen e tyre Shën Gjon Palit II i cili, 
pikërisht atje, kujtoi, tetëmbëdhjetë vjet më parë, e 
nisi këtë udhë me të rinjtë. “Ju nxjerrtë nga Zoti të 
gjitha hiret e nevojshme, që jeta juaj e re të jetë e 
plotë e bujare”, i uroi.  Një përshëndetje e një ftesë e 
veçantë, për të rinjtë, të sëmurët e të sapomartuarit, 
pjesëmarrës në takimin e organizuar nga Lëvizja e 
Fokolarëve. Uroj, u tha, që Shpirti Shenjt të hyjë në 
jetët tuaja e t’ju mbushë me dhuratat e përshpirtërisë 
e të qëndresës.
Radio Maria!
Degjoje drejtperdrejt ne www.radiomaria.al 
Kush deshiron te kontaktoje me Radio Marine ose 
te kerkoje lutje mundet me text message ne numrin 
+355-69-333-3302 ose duke telefonuar ne numrin 
MagicJack 484-961-1564
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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.


