
Çdo të dielë në orën 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte

Blessed Mother Teresa Albanian Mission
739 Browns Line, Etobicoke, Ontario M8W 3V7

Tel. 416 503 4509 Fax. 416 253 5899
Email: misioni_shqiptar_kanada@catholic.org

Në atë kohë, turmat e pyetnin Gjonin: “Ne, pra, ç’na duhet të bëjmë?” “Kush ka dy palë 
petka – u përgjigjej – le t’i ndajë me atë që s’ka. Edhe ai që ka ushqime, le të bëjë kështu!” 

Erdhën edhe disa tagrambledhës t’i pagëzojë dhe i thanë: “Mësues, po neve çka duhet të bëjmë?” 
Ai u përgjigji: “Mos kërkoni asgjë më tepër se ju është caktuar.” E pyetën edhe disa ushtarë: “Po 
ne, çka duhet të bëjmë?” Edhe atyre u përgjigji: “Askënd mos merrni me të keq! Askënd mos 
paraqitni rrejshëm dhe jini të kënaqur me rrogën tuaj!”. E pasi populli priste me shpresë dhe pasi 
të gjithë mendonin në zemrat e veta për Gjonin: a mos është shi ky Mesia, këndej Gjoni mori 
fjalën e u tha të gjithëve: “Unë, vërtet, po ju pagëzoj me ujë, por po vjen një më i fortë se unë, të 
cilit unë nuk jam i denjë as t’ia zgjidhë lidhësat e sandaleve të tija. Ai do t’ju pagëzojë me Shpirt 
Shenjt e me zjarr. Ai e mban në dorën e vet terploten për të pastruar lëmin e vet, për të mbledhur 
JUXULQ�Qs�JUXQDULQ�H�YHW��NXUVH�E\NXQ�GR�WD�GMHJs�Qs�]MDUU�Ws�SDÀNVKsPµ��(�PH�VKXPs�PsVLPH�Ws�
tjera ia shpallte popullit Ungjillin.  Lk 3, 10-18
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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.

Kushdo që dëshiron pas Meshes te ofrojë pije freskuese 
të kontaktojë Vilson Prekaj (tel. 647.855.9643) ose  
Zef Deklaj (tel. 416. 618.4820)

Mbrëmje me rastin e Krishtlindjeve
Me LIVE MUZIK. 
Të shtunën 22 dhjetor në 
orën 7 të darkës ne adresen 
739 Browns line, Toronto. 
Per bileta kontaktoni: 
Gjovalin Selmani 
647.500.3875; 
Luigj Narkaj 
647.241.3060.

Organizuar nga Misioni Katolik Shqiptar 
‘E Lumja Nënë Tereza’

Ju mirëpresim!

Faqja internet e Misionit...

Fale punes se Aleksander Selmanit u be e mundur 
hapja e nje website te Misionit per te qenë më pranë me 
informacionet apo gjarjet e vazhdueshme. 
Website address është: www.misioninenetereza.com

Kerkojme te dime adresat e ketyre 
personave...

Gëzim Beci, Gjergj Pjetri, Arben Kalaj, Fran Gjocaj, 
Martin Marashaj, Luigj Lumaj.

Haku i Kishes per vitin 2012 e ka dhene

Luigj Lallinaj, Aleksander Stolaj, Ljuc Junçaj.
Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 

Benedikti XVI: fe domethënë ta mbash 
gjallë në kujtesë veprimin e Zotit në 
historinë e njeriut.  

Benedikti XVI: fe 
domethënë ta mbash gjallë 
në kujtesë veprimin e Zotit 
në historinë e njeriut. 
Historia e Izraelit na mëson 
se për atë njeri që beson, 

është imperativ t’i mbajë gjallë në kujtesë ngjarjet e 
historisë së shëlbimit. Kështu tha Benedikti XVI në 
katekizmin gjatë Audiencës së Përgjithshme, mbajtur 
sot paradite në Sallën e Palit VI, në Vatikan. Është 
fjala për rileximin e Biblës, vijoi Papa, thelbi i së cilës, 
posaçërisht për të krishterët, është Mishërimi i Jezusit.
Në një nga ditët e amshimit të tij, Hyji vendosi të lidhë 
besën me një popull të dheut, duke i prirë nga skllavëria, 
në lirinë e Tokës së Premtuar. Ndërsa një ditë tjetër, në 
atë të plotësimit të kohëve, vendosi të hyjë drejtpërdrejt 
në historinë e të gjithë popujve, duke u mishëruar në 
Birin e vet, Jezus. Që nga ky çast, pohoi Benedikti XVI, 
historia u bë hapësirë, ku mund të vërtetosh ndërhyrjet 
e Zotit e posaçërisht, vend, ku mund t’i rikujtosh. 
Mund të rikujtohen një sërë ngjarjesh, përmes të cilave 
historia njerëzore, bëhet histori e shëlbimit. Një akt që, 
Qs�ÀOOLP��OLGKHW�YHWsP�PH�SRSXOOLQ�H�,]UDHOLW�
“Për mbarë popullin e Izraelit, të rikujtonte atë që 
veproi Hyji, bëhet detyrim i vazhdueshëm, me qëllim 
që rrjedha e kohës të kishte vulën e kujtesës së gjallë 
të ngjarjeve të kaluara të cilat, kështu, ditë për ditë, 
e formojnë përsëri historinë dhe mbeten gjithnjë 
të pranishme. Feja ushqehet nga zbulimi dhe nga 
kujtimi i Zotit, gjithnjë besnik, që i paraprin historisë 
e përbën themelin e sigurtë e të patundur, mbi të cilin 
mund të ndërtojmë jetën”.
Hyji, pohoi Papa, e dëfton vetveten jo vetëm 
Qs� DNWLQ� H� ]DQDÀOOsV�� DNW� L� NULMLPLW� Ws� JMLWKsVLVs��
por edhe duke hyrë në historinë e një populli të 
vogël, që nuk ishte as më i madhi e as më i forti. 

�



Pastaj, vijoi Benedikti XVI, Zbulesa bën një hap tjetër 
përpara në Natën e Betlehemit. E ky është edhe vendi i 
parë i rikujtimit të krishterë:
“Çka e ndriçon dhe i jep kuptim të plotë historisë 
së botës e të njeriut, nis të shkëlqejë në Shpellën e 
Betlehemit; është Misteri, që do ta kundrojmë pas 
pak në Krishtlindje: shëlbimi, që realizohet nga Jezu 
Krishti. Dëftimi i Zotit në histori, për të hyrë në 
lidhjen e dialogut të dashurisë me njeriun, i jep një 
kuptim të ri gjithë shtegtimit njerëzor. Historia nuk 
është thjeshtë një mori shekujsh, vitesh, ditësh, që 
kalojnë njëra pas tjetrës, por kohë e një pranie, e cila 
i jep kuptim dhe i hap rrugën e shpresës”. 
Në lashtësi, shpjegoi Papa, shprehja ‘kohë e ardhjes’ 
përdorej për ardhjen e mbretit a të perandorit në një 
provincë të caktuar. E të krishterët, populli i Besëlidhjes 
së Re, janë ‘provinca’, që Krishti Fëmijë vjen ta vizitojë:
“Ai është mbreti, që zbriti në këtë provincë të varfër 
mbi tokë e na bëri dhuratë vizitën e tij, duke u 
mishëruar, duke u bërë njeri, si ne. Koha e Ardhjes na 
fton të ecim në gjurmët e kësaj pranie, e cila vijon të 
na rikujtojë vazhdimisht se Zoti nuk është përjashtuar 
nga bota, nuk mungon, nuk na ka braktisur në fatin 
tonë, por vjen e na takon në mënyra nga më të 
ndryshmet, që duhet të mësohemi t’i dallojmë”.
Duke shpjeguar etapat e ndryshme të Zbulesës, nga 
Besëlidhja e Vjetër, Benedikti XVI i nxiti përsëri 
QMHUs]LW��Ts�EHVRMQs��W·L�VKÁHWRMQs�YD]KGLPLVKW�IDTHW��Qs�
të cilat rrëfehet kjo histori, faqet e Biblës:
“Shkrimi Shenjt është vendi më i përshtatshëm për 
t’i zbuluar ngjarjet e kësaj udhe, e dëshiroj edhe një 
herë t’i ftoj të gjithë, në këtë Vit të Fesë, ta marrin 
më shpesh në dorë Biblën, ta lexojnë, ta meditojnë 
e t’i kushtojnë vëmendje më të madhe Leximeve të 
Meshës të së dielës; e gjithë kjo është ushqim i çmuar 
për fenë tonë”.

Pope responds to questions on Twitter

(Vatican Radio) Pope 
Benedict on Wednesday 
inaugurated his new 
Twitter account and has 
begun tweeting responses 
to questions that have been 
sent to him from countries 
DURXQG�WKH�ZRUOG��7KH�3RSH�VHQW�KLV�ÀUVW�PHVVDJH�IURP�
an Ipad at the end of his general audience in the Paul 
VI hall, watched and photographed by a huge crowd of 
SLOJULPV�DQG�YLVLWRUV��+LV�ÀUVW�WZHHW�UHDG�´'HDU�IULHQGV��
I am pleased to get in touch with you through Twitter. 

Thank you for your generous response. I bless all of 
you from my heart.” 
$� OLWWOH� ODWHU� KH� VHQW� WKH� ÀUVW� UHVSRQVH� WR� D� TXHVWLRQ�
asking, “How can I live better the Year of Faith in my 
daily life?” Pope Benedict replied “Dialogue with Jesus 
in prayer, listen to Jesus who speaks to you through the 
Gospel, meet Jesus present in those in need.” 
During the afternoon, as responses were tweeted to 
WZR�PRUH�TXHVWLRQV�RI�IDLWK��WKH�3RQWLÀFDO�&RXQFLO�IRU�
Social Communications announced that the papal feed 
@pontifex now has over a million followers.

Lindja virgjërore: mit apo e vërtetë 
historike?

Një nga argumentet më 
të mprehta, që trajtohen 
në veprën “Fëmijëria e 
Jezusit” Benedikti XVI i jep 
përgjigje pyetjes “Lindja 
virgjërore, është mit, apo e 
vërtetë historike?”.
Duhet të pyesim me gjithë 
seriozitetin e mundshëm, 
shkruan: ajo që dy 
ungjilltarët, Mateu e Luka, 
e tregojnë në mënyra të 
ndryshme e mbi bazën 
e traditave të ndryshme 
mbi zënien e Jezusit për 
virtyt të Shpirtit Shenjt 
në kraharorin e Virgjërës Mari, është realitet historik, 
ngjarje e vërtetë historike, apo legjendë, që e shpreh 
dhe e shpjegon në mënyrën e vet misterin e Jezusit?
Për t’i dhënë me gjithë seriozitetin e duhur përgjigje 
kësaj pyetjeje, Papa Ratcinger niset sidomos nga 
Eduardo Norden (vdekur në vitin 1941) dhe Martin 
Dibelius (vdekur në vitin 1947), të cilët u përpoqën ta 
SsUVKNUXDMQs� UUsÀPLQ� H� OLQGMHV� YLUJMsURUH� Ws� -H]XVLW��
duke u mbështetur mbi historinë e feve, që nga Egjipti i 
ODVKWs��NX�ÁLWHM�SsU�]sQLHQ�YLUJMsURUH�Ws�IDUDRQsYH��SsU�Ws�
përligjur, pastaj, kultin e sovranit, teologji politike, kjo, 
që përpiqej të hyjnizonte mbretin.
(� SDV� ÀOR]RIsYH�PRGHUQs�� GXNH� TsQGUXDU� JMLWKQMs� Qs�
Egjipt, Papa zbret tek Filoni i Aleksandrisë (vdekur në 
vitin 40 pas Krishtit), që pohon se bijtë e Patriarkëve 
vinin nga farë hyjnore, gjë që, shpjegon Papa, ka karakter 
thjesht alegorik. Në të nuk gjejmë kurrfarë paralelizmi 
PH� OLQGMHQ� YLUJMsURUH� Ws� -H]XVLW�� 1GsUPMHW� UUsÀPLW� Ws�
lashtë e zënies së Jezusit vërehet një ndryshim themelor: 
në ungjijtë nuk ka kurrfarë konfuzioni, nuk duket 
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kurrfarë gjysëm-perëndie. Fjala krijuese e Hyjit, vetëm 
për vetëm, krijon diçka të re. Jezusi, i lindur nga Maria, 
është plotësisht njeri e plotësisht Zot, pa konfuzion e 
pa ndarje, siç e saktëson Besojma e Kalçedonisë, në  
vitin 451. 
5UsÀPL� L�0DWHXW� H� L�/XNsV�QXN� MDQs�PLWH�� Ws�NULMXDUD�
kohë më pas. Sipas konceptimit të tyre, burojnë nga 
tradita biblike e Hyjit krijues e shpërblyes. Duke 
shtjelluar lindjen virgjërore të Jezusit, Benedikti XVI 
ndalet edhe tek Bukoliket e Virgjilit, Poetit-profet, që 
ka shkruar 40 vjet para Krishtit, ku gjejmë vargjet: “Iam 
reditet et virgo”- tashmë kthehet virgjëra. Një brezni e 
re zbret nga qielli. Lind një foshnjë, me të cilën mbaron 
breznia e hekurit.
3DSD�ULNWKHKHW�SsUVsUL�Qs�UUsÀPHW�ELEOLNH��QJD�,]DLD��WHN�
Mateu e Luka, gjithnjë duke bërë pyetjen themelore në 
se është e vërtetë ajo që themi ne në Besojmë: “Besoj 
në Jezu Krishtin… që u zu për virtyt të Shpirtit Shenjt, 
lindi nga Virgjëra Mari”?
Përgjigjja, pa asnjë ngurrim, është ‘po’, sqaron 
Benedikti XVI në librin “Fëmijëria e Jezusit”, e duke 
u mbështetur tek Karl Barth, kujton dy pikat kryesore 
në të cilat veprimi i Zotit ndërhyn në mënyrë të 

menjëhershme në botën materiale: lindjen e Jezusit nga 
Virgjëra dhe ngjalljen e Tij prej të vdekurve, daljen nga 
varri, ku nuk mbeti i kallur e i kalbur. 
Pikërisht këto dy pika janë shkandull për botën moderne, 
pohon Papa Ratcinger. Mendimi modern e lejon Zotin 
të veprojë mbi idetë e mendimet, por jo mbi materien. 
Kjo i trazon mendimtarët modernë. Materia nuk ka 
vend për Zotin.
Por pikërisht kjo është çështja: Hyji është Hyj e nuk 
ka punë vetëm me botën e ideve. Në këtë kuptim, në të 
dyja pikat, kemi të bëjmë me qenien e tij Hyj prej Hyji. 
Prej këndej, pyetja: a i përket edhe materia? 
Sigurisht, i përket. E kjo përgjigje nuk është as 
kontradiktore, e as jashtë arsyes. Pushteti krijues i 
Hyjit e rrok gjithë qenien. Prej këndej dy pikat, lindja 
virgjërore e të ngjallurit prej së vdekurve, janë gurë 
prove për fenë tonë.
Në se Hyji nuk ka pushtet edhe mbi materien, atëherë 
ai nuk është Hyj! Po ai e ka këtë pushtet e me zënien 
dhe ngjalljen e Jezusit, përuroi krijimin e ri. Prandaj 
zënia e lindja e Jezusit nga Virgjëra Mari janë elemente 
themelore të fesë sonë e shenjë e ndritshme shprese.
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