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Apostujt Pjetri dhe Pali

29 Qershor 2014

Kur Jezusi arriti në krahinën e Cezaresë së Filipit, i pyeti nxënësit e vet: “Ç’thonë njerëzit, 
kush është Biri i njeriut?” Ata u përgjigjën: “Disa thonë se është Gjon Pagëzuesi; do të 

tjerë Elia; do të tjerë Jeremia ose një ndër profetë.” “Po ju – u tha atyre – ç’thoni: kush jam 
unë?” Iu përgjigj Simon Pjetri: “Ti je Mesia, Biri i Hyjit të gjallë!” Atëherë Jezusi i tha: “I lumi 
ti, o Simon, biri i Jonës, sepse këtë nuk ta zbuloi mishi e gjaku, por Ati im që është në qiell! 
Edhe unë po të them: Ti je Pjetër – Shkëmb, dhe mbi këtë shkëmb unë do ta ndërtoj Kishën 
time, dhe dyert e ferrit s’do të ngadhënjejnë kundër saj! Ty do t’i jap çelësat e Mbretërisë së 
qiellit: gjithçka të lidhësh mbi tokë, do të jetë e lidhur edhe në qiell, e gjithçka të zgjidhësh 
mbi tokë, do të jetë e zgjidhur edhe në qiell.” Mt 16, 13-19



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.

Kalendari liturgjik...
30 Qershor Martiret e pare te Romes
02 Korrik Shen Bernardini
03 Korrik Shen Toma apostull
04 Korrik Shen Elizabeta e Portugalise
05 Korrik Shen Anton Maria Zakaria
06 Korrik Shen Maria Goretti

Lutja për vizitë të suksesshme dhe të bekuar
të Atit të shenjtë, Françeskut Papë në Shqipëri
Veprim përgatitor për ardhjen e Françeskut Papë në 
Shqipëri

“O Atë i mirë, me ndërmjetësimin e 
Nënës së Këshillit të mirë,
të cilën etërit tanë e zgjodhën për 
mbrojtëse dhe pajtore,
të të Lumturës Nënë Terezë dhe të 
Shërbëtorëve të Hyjit,
po Të lutemi, që vizita që Ati i 
shenjtë, Françesku Papë,
do ia bëj Vendit tonë, të jetë e 
suksesshme dhe plot bekim.
Përtërije në dashuri për Ty dhe për 
njëri-tjetrin mbarë popullin shqiptar: 
të moshuarit, burrat dhe gratë, 
fëmijët dhe të rinjtë,
që të gjithë së bashku, në Hyjin, të 

jemi shembull i shenjtërisë së jetës.
Bëj që të Krishterët të shkojnë pas 
Krishtit dhe ta dëshmojnë,
para njerëzve të kohës sonë dhe 
breznive të reja.
Vizita e Pjetrit të ditëve tona le të jetë 
për ne nxitje,
forcë dhe shërim i shpirtit tonë të 
vuajtur,
që me gatishmëri, gjithmonë t’i 
jetojmë vlerat e vërteta,
që burimin e kanë në dashurinë e 
Krishtit.
Së bashku më Atin e shenjtë, 
Françeskun Papë,
na vizito, o Shpirti Shenjt dhe 
përtërije fytyrën e Vendit tonë,
dhe në të, përtërij të gjithë bijtë e 
bijat e tua, Shqiptar!
Amen.

Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene Nush Dokaj:

Aleks  Coku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Tinaj
Anton Brunga
Arben Toma
Arben Pepa
Arben Marku
Ardian Preçetaj
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Beniamin Hasko
Eduard  Shkreli
Erion Tase
Flobenc Shkalla
Gjergj  Nikolla
Ladi Lumaj
Lekë Tarazhi
Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Marash Martinaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Mhill Ftoni
Ndok Macaj
Ndue Cacaj
Nik Biçi
Nush Dokaj
Paulin Lukani
Petrit Ujka
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Frani
Prek Spaqi
Prek  Kaçaj
Preke Gjonaj
Roza Kalaj
Rrok Gjoni
Sander Kosmaci
Sokol Ujka➋



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.
Papa: i krishteri i përket Kishës. 
Askush nuk është lojtar i lirë

Të jesh i krishterë, do të thotë t’i përkasësh Kishës, 
“familje e madhe”, në të cilën, falë vëllezërve e me 
vëllezërit, takojmë Krishtin. Tundim i rrezikshëm, 
mendimi se mund të shëlbojmë vetveten, se mund 
të jemi edhe “të krishterë laboratori”. Kjo ishte zemra 
e katekizmit të dytë, që Papa ia kushtoi Kishës, në 
audiencën e përgjithshme të kësaj së mërkure.  Më 
se 30 mijë vetë, nën një qiell ngjyrë hiri, ngarkuar 
me shi vere, ndoqën audiencën e sotme të 
përgjithshme të Papës, në Sheshin e Shën Pjetrit. 
Të tjerët, të sëmurët, e ndoqën nga Salla e Palit 
VI. Ishte audienca e fundme e përgjithshme, para 
ndërprerjes, gjatë korrikut.  Ka shumë rëndësi që i 
krishteri t’i përkasë një populli, Kishës, nënvizoi me 
forcë Papa. Koncept i konkretizuar me një figurë, që 
të mbetet në mendje, të cilën Françeskut i pëlqen 
ta përdorë shpesh: “Ne nuk jemi të izoluar, nuk 
jemi të krishterë me titull individual, secili për 
hesap të vet, jo: identiteti ynë i krishterë është 
përkatësia! Jemi të krishterë, sepse i përkasim 
Kishës. Është si puna e mbiemrit; nëse emri 
është ‘jam i krishterë’, mbiemri do të jetë doemos 
“i përkas Kishës Katolike”. E kjo përkatësi, që 
është e mira ta kujtojmë, vijoi Françesku, gjen 
shprehjen e vet në emrin e vetë Hyjit i cili, duke folur 
me Moisiun (cfr Dal 3,15), e quan veten Hyji i etërve 
– i Abrahamit, Izakut, Jakobit – e na fton të hyjmë 

në këtë lidhje, e cila na paraprin e na transmetohet. 
I krishteri është pjesë e një populli, që vjen nga larg, 
nuk është i krishterë, i krijuar në laborator: “Nëse 
ne besojmë, nëse dimë të lutemi, nëse mund ta 
njohim Zotin e ta dëgjojmë Fjalën e Tij, nëse e 
ndjejmë pranë dhe e njohim në vëllezërit tanë, 
kjo ndodh sepse të tjerë, para nesh, e jetuan fenë 
e pastaj edhe e transmetuan. Fenë e morëm nga 
etërit tanë, nga paraardhësit tanë. Janë ata, që 
na e mësuan!”. Mund të jenë prindërit, që kërkojnë 
për ne Pagëzimin, gjyshërit, që na mësojnë të bëjmë 
shenjën e kryqit, famullitari a murgesha, që na 
përçon fenë. Kjo është Kisha, familje, që na merr në 
krahë. Falë saj e me të, nënvizoi Papa, mësohemi 
të jetojmë si besimtarë. Në Kishë nuk mund të ketë 
fe, sipas dëshirës. E as lojtarë të lirë: “Nganjëherë 
ndodh që dëgjon ndokënd duke thënë: ‘Unë 
besoj në Zotin, besoj në Jezusin, po Kisha nuk 
më intereson…’. Sa herë e kemi dëgjuar këtë? E 
kjo nuk shkon! Mendohet se mund të ketë lidhje 
personale, të drejtpërdrejta, të menjëhershme me 
Jezu Krishtin, jashtë bashkimit e ndërmjetësimit 
të Kishës. Janë tundime të rrezikshme e të 
dëmshme. Dikotomi absurde, siç thoshte i madhi 
Pali VI”. Vërtet ecja së bashku është impenjative e 
nganjëherë edhe e lodhshme, vërejti Françesku, por 
Zoti vjen të na takojë pikërisht në vëllezërit tanë e në 
motrat tona, me dhuratat e edhe me kufizimet e tyre. 
E kjo do të thotë t’i përkasësh Kishës, prej këndej, 
lutja përfundimtare: “Të dashur miq, t’i lypim Zotit, 
me ndërmjetësimin e Virgjërës Mari, Nënës së 
Kishës, hirin të mos biem kurrë në tundimin, 
që na shtyn të mendojmë se mund ta bëjmë 
gjithçka edhe pa të tjerët, se mund të bëjmë 
edhe pa Kishën, se mund të shëlbojmë vetveten, 
se mund të jemi edhe të krishterë laboratori. 
Përkundrazi, nuk mund ta duam Zotin, pa dashur 
edhe vëllezërit. Zotin nuk mund ta duam, jashtë 
Kishës! Nuk mund të jemi në bashkim me Zotin, 
pa qenë edhe me Kishën. E nuk mund të jemi të 
krishterë të mirë, pa të gjithë ata, që kërkojnë 
ta ndjekin Zotin Jezus, si një popull i vetëm, një 
korp i vetëm. E kjo është Kisha! Faleminderit!”.

LUTJA KUSHTUAR VIKTIMAVE TË 
DIKTATURËS KOMUNISTE

Lutja është 
formuluar nga 
Drejtesi dhe Paqe, 
Shkodër dhe është 
miratuar nga Imzot 
Angelo Massafra

Të Lutemi o Zot
Sot ne këtë ditë 
simbolike
Në këtë vend dhimbjesh
Për ata të cilëve jeta u 
humbi
Në qelitë e ftohta
Mes lotësh e lutjesh të 
psherëtira nën zë
Lutemi për ata që u 
gllabëruan nga galeritë➌



Në punë skllavëruese
Me të vetmin shpërblim, bukë e ujë
Lutemi edhe për ata që nuk patën një vend të denjë
ku të prehen
Që u groposën si sende në këto shpate
Me një shishe në gjoks e një numër mbi kokë
Lutemi të kene gjetur paqen
Pranë teje, në amshim
Lutemi edhe për ata që mbijetuan
Të sfilitur, të tjetërsuar ne trup e shpirt
Të harruar e të përbuzur
Të lutemi hidh një rreze shprese
në vitet e tyre të fundit
Që pa pengje t`i mbyllin sytë
Lutemi edhe për shpirtrat e atyre
Që nga djalli u mashtruan
dhe munduan vëllezërit e motrat e tyre
të pafajshëm
Lutemi edhe për ata
Që lakmia u errësoi sytë
E për përfitime boshe
Lëshuan akuza e dëshmi të rreme
Dhe u vodhën jetën vëllezërve e motrave të tyre
Lutemi edhe për ata
Të lëkundurit e të  dobëtit
Që jetuan me frikë ne zemër
E që për të shpëtuar veten
Fundosën të tjerët
Lutemi që në çastet e tyre të fundit
Të kenë gjetur pendesën
Që barra e mëkateve
Të mos u rëndojë shpirtin në amshim
Lutemi që çfarë ndodhi
Kurrë më të mos përsëritet
Po ashtu te Lutemi o Zot
të na japësh urti, force dhe guxim
Ta mbajmë të gjallë kujtimin e tyre
E të ecim pa u ndalur përpara
Në shtigjet e vështira të pajtimit. Amen!
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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.


