
Ia thame heshtueshem ndër rrugët e Shkodres, kúr trupi i Tij 
i ngrîmë randonte mbî duer t’ona qi dridheshin jo njaq prej 
peshimit sá prej emocjonit qi kishim tuj mendue Kê ishim tuj 
bajtë. I ndêjem afer n’atë ças Dom Ndreut, mâ afër se kur 
ishim ndër banka të shkollës e i kena folë me zemër në dorë. 
Ai kje i yni e na kjém krejt të Tij.
I dhamë besen e besen do t’ia mbajmë.
Dona me i folun prap prej këtyne fletve... dona me i folë 
prap na, t’i flasë gjithkushi: Kleri, qi u nderue tue e pasë 
antár të vetin, çdo shqiptár qi ia njeh vëleren Gjuhës së vet 
e lavrorëve të Sajë.
T’i flasin ata qi dijtën me marrë pjesë me shkrimet e veta 
private e të shtypuna, në kremtimin e shtatëdhetëvjetorit të Tij.
Leka i hap fletët e veta per miqt e Dom Ndreut!
Leka qi e pat të vetin, krejt të vetin, nëzitsin, ndimtarin, 
këshilltarin e vet, Leka e gjênë vedin sod vetun pá Tê, nuk 
ka mâ me e ndie zânin e Tij.
S’dij shka t’i tham sod. Sod due me kjá per Tê.
Dom Ndreu diq.
Foli per Tê nji Argjipeshkev, foli nji Kryetár Bashkije: nderë e 
madhe, por Aj e meritoj.
Pat nji funeral qi e organizoj djelmënija shkodrane pá 
ndryshim besimi: e para herë ndoshta qi nji dekë bashkon në 
ketë mënyrë lulen e djelmënisë intelektuale, por Aj e meritoj.
Në dekë, universitarët qi në dhéna të hueja kan mësuesat 
e vet e qi në Shkoder gjithmonë ngitshin tu Dom Ndreu, e 
çpallen per mësues të tyne.
Fjalët “Universitarët e Mësuesit” qi ata deshten me shkrue 
në sheritin e kuq të kunorës, janë fjalë symbolike.
E a s’kje Dom Ndreu me të vertetë Mësuesi i tyne? Në punë 
të studimeve të nalta, shum e lypen ndimen e Tij. E Aj s’pritoj 
me e thanë fjalen e vet. E njaty, në atë odë të Jezuitëve të 
Shkodres qi per né ka me mbetë përherë në kujtim, më atë 
tavolinë pune mbushë me letra e shkrime gjithnduersh, aty 
n’atë odë, me orë e orë s’pritote plaku me u dhanë arsye 
Universitarëve të vet.
E të gjith e çmuen ndimen e Tij. Kunorat e rrethuen arkivolin 
e Tij: Argjipeshkvi, kleri, djelmënia e shoqnija deshten me i 
dhanë shêjin e nderimit. S’dij kúj i ká vojtë neper mend mâ 
të parit me thânë se Dom Ndreu shkrou pak. Un nuk e dij si 
gjikohet vepra e madhe: a në sostancë, a në vëllim!
Per me qitë në shtyp shka qiti Dom Ndreu, nuk mundet kurr me 
u thanë se shkrou pak, thue se nuk ká dashtë me punue mâ.
E prá në vepren e Dom Ndreut vrehet puna e padáme, 
mendja në tê e shkrime, kultura e thellë në tê e pershîme.
Nuk mundena na me formue nji opinjon qi të na bâjë me 
mendue se sa punën do ta kish bâ Dom Ndreu po të kishte 
shkrue mâ shum. Për me mërrijtë tu shkrimet e Tija qi 
na kena para sysh, âsht e pamundun mos me e mendue 
Nierin qi shkrou, nji puntuer të palodhshem, të papushim, 
të pakursyeshem. E verteta âsht se Dom Ndreu na ka qitë 
perpara vetem vepren e persosun. Në ketë veper gjindet 
kultura e Tij mâ e thélla. Kush historian si Dom Ndreu? 

Kush lavrues i gjuhës si Aj? Kush klasik si Aj?
Por, pse Aj e muer persypri mundin e zgodh kryeveprat e na i 
qiti né - tuj na e kursye mundin qi per ketë punë duhet të bâjmë 
me shkrimtarë të tjerë - vetun per këta të thona se shkrou pak?
Çka shkrou (po flas këtu per lirikë) âsht kryeveper e Tija 
e e Letrsís shqiptare. Me e ndjekë per gjurmë, me e studiue 
e me e çmue vepren e Tij! Artikulli nënshkruhet: Ales. Është 
pseudonimi i Profesor Injac Zamputit, i cili do të punonte 
pranë Atë Valentinit në drejtimin e katedrës që e kishte lënë të 
zbrazët Poeti e Gjuhëtari i madh.

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

➍
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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.

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.

Atëherë dikush prej turmës i tha: “Mësues, thuaj vëllait tim ta ndajë me mua trashëgimin tonë.” 
“Or mik – i përgjigji Jezusi – kush më vuri mua gjykatës ose ndarës mbi ju?” Atëherë u 

tha: “Viniani mendjen: ruajuni fort prej lakmisë së pasurisë, sepse sado i pasur që ndokush të 
jetë, jeta e tij nuk varet nga pasuria që ka.”
Atëherë u tregoi këtë shëmbëlltyrë: “Tokat e një pasaniku i dhanë fryt të madh. Ai mendonte 
në vete e thoshte: ‘Ç’të bëj? Nuk kam më vend ku të mbledh të lashtat e mia.’ Dhe tha: ‘Kështu 
po bëj: do t’i rrëzoj grunarët e do t’i punoj më të mëdhenj dhe do t’i mbledh në ta të gjitha: 
grurin dhe të gjitha të lashtat e mia. Atëherë do t’i them shpirtit tim: Shpirti im, ke pasuri me 
shumicë për shumë vjet: pusho, ha, pi, gëzo!’ Porse Hyji i tha: ‘I marrë! Shi sonte, në këtë 
natë, do të kërkohet shpirti yt prej teje, e ç’grumbullove kujt do t’i mbesë?’ Kështu i ndodh atij 
që grumbullon pasuri për vete e nuk kujdeset të bëhet i pasur në Hyjin.” Lk 12, 13-21



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...
04 Gusht Shen Gjon Maria Vianney
05 Gusht Zoja e Borës
06 Gusht Shndërrimi I Krishtit
08 Gusht Shen Dominiku
09 Gusht Shen Tereza Benedikta prej Kryqit
10 Gusht Shen Lorenci
Për Kunorën e Martesës... Vini Re!!!
Archdiocese of Toronto ne lidhje me Kunoren e 
Martese…
ht tp : / /www.archtoronto .org /contact_us/FAQ.
html#marriagefaq
The Archdiocese of Toronto asks that couples contact 
their local pastor at least one year before their 
tentatively planned date of marriage. This is to allow 
for possible delays due to any additional impediments 
that might necessitate postponing the marriage date, 
especially in the case of couples with one or more 
previous marriages. Also, a special second marriage 
preparation course by Catholic Family Services of 
Toronto is mandatory before marriage.
Hakun e Kishes per vitin 2013
Deri tani kane dhene:

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
Gjek & Lec Gashaj
Gjergj Gjinaj

Gjergj & Barbara Nikolla
Gjovalin & Sandra Selmani
Jetnor Smakaj
Kreshnik Malaj
Linda Kalavaci
Luk Gjolaj
Malot Hasaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Nikolin Vukelaj
Paulin Marku
Paulin Lukani
Pjerin Kalaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Gashaj
Tom Merditaj
Tome Ivanaj
Tony  Isufaj
Viktor Dokaj
Viktor Pleti
Vladimir Doda
Zef Lulaj
Zef Deklaj
Zef Skrela (Shkreli)
Zef Prela

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte!
Pikniku 2013…
Profiti i ketij pikniku eshte ne Shumen $2607.25 dhe 
shkon ne fondin per Kishen shqiptare E Lumja Nene 
Tereza (Building Fund).
Falenderojme te gjithe ata ate cilet me kontributin e 
tyre bene te realizueshem kete piknik si edhe ata qe 
bene te mundshem zhvillimin e turneut te futbollit.
Zoti u bekofte per kete ndihmese ne komunitet!
Arti i lutjes

Nga Imzot George 
Frendo – Ipeshkev 
Ndihmes i 
Tirane-Durres
Lutja është art. 
Apostujt ishin të 
vetëdijshëm për këtë. 
Ja pse e lexojmë këtë 

në ungjillin se pasi e kishin parë Jezusin të lutej, ata 
i thanë: “O Zot, na mëso të lutemi!” Në jetën time 
jam përpjekur të jem gjithmonë shumë afër njerëzve 
të varfër dhe mund të them me ndershmëri se u jam 
shumë borxhli atyre sepse ishte pikërisht nëpërmjet 
këtyre njerëzve, më shumë se në çdo njeri tjetër që 
kam thelluar edhe më shumë dijen mbi artin e lutjes. Në 
të vërtetë, eksperienca e lypjes na ndërgjegjëson për 
nevojat e tyre dhe mënyrat me të cilat ata luten, këto 
më kanë ndihmuar të reflektoj. Së pari, pse ata vijnë 
tek ne, priftërinj dhe rregulltarë/e? Thjesht sepse e dinë 

që dyert dhe zemrat tona janë gjithmonë të hapura për 
ata, sepse jemi të ndjeshëm ndaj nevojave të tyre. Me 
fjalë të tjera, vijnë tek ne sepse besojnë tek ne. Së dyti, 
ata nuk heqin dorë lehtësisht edhe nëse përgjigjja jonë 
e parë ishte: “Nuk mund të të ndihmoj!” Ata vazhdojnë 
të këmbëngulin, derisa marrin pak ndihmë të cilën e 
kanë kërkuar. Së treti, shumë prej tyre nuk kanë turp 
të lypin. Ata janë të detyruar ta bëjnë, sepse kanë 
shumë nevojë. Por nëse ata druhen ta bëjnë këtë 
personalisht, çfarë bëjnë? Ata dërgojnë fëmijët e tyre. 
Ndoshta kjo është një nga arsyet pse Zoti ynë na nxit 
të bëhemi si fëmijët e vegjël: fëmijët janë më shumë të 
vetëdijshëm për pafuqinë e tyre, kur nevojitet ndihmë, 
e kështu nuk janë të ndrojtur. Ata janë duarbosh. Tani 
këto janë arsyet pse kam thënë se lutja është një art 
dhe se lypësit më kanë ndihmuar të rritem në artin e 
lutjes. Pse i kërkojmë Hyjit në lutje? Saktësisht sepse 
besojmë në Të, jemi të bindur se Ai është pranë secilit 
prej nesh dhe për dashurinë e Tij atërore. Disa filozofë, 
si Aristoteli, nuk mund të ëndërronin kurrë për një 
Hyj i cili i qëndron afër njerëzimit. Për ata, Hyji është 
tërësisht transcendent; si është e mundur që një qenie 
e pakufishme të preket nga një vështirësi e brishtësisë 
njerëzore? Por ky nuk është Zoti i Biblës, Zoti i cili e 
zbuloi Vetveten si një Atë i dashur. Gjithashtu Jezusi 
do të na drejtojë tek ai me të njëjtin kumbim. Apostujt 
e panë Jezusin duke u lutur dhe e kërkuan: “Na mëso 
të lutemi!” Jezusi u përgjigjet duke u mësuar atyre 
një lutje e cila i drejtohet Hyjit si “Atë”, e cila këtu 
përkthen fjalën Aramaike “Abba”, një fjalë që është më 
e përshtatshme të përkthehet me fjalën “baba”. “Abba” 
është një fjalë shumë familjare me të cilën një fëmijë 
Hebre do t’i drejtohej të atit. Kështu që lutja krijon një 
marrëdhënie të veçantë me Hyjin si një Atë i dashur. 
Jezusi vazhdon ta theksojë këtë lloj marrëdhënieje kur 
thotë: “Cili prej jush që është baba, po i lypi djali, peshk, 
në vend të peshkut do t’i japë gjarpër? Ose, nëse i lyp 
vezë, do t’i japë akrep?” Një pikë tjetër përsa i përket 
lutjes është fakti se është një ushtrim mbi besimin. 
Por nuk bëhet fjalë për një besim abstrakt; është një 
besim ekzistencial i cili kërkon përqendrim në lutje dhe 
një angazhim për t’u lutur. Sërish, në ungjillin Jezusi 
thekson nevojë për t’u lutur duke treguar shëmbëlltyrën 
e njeriut i cili shkon tek miku i tij në mes të natës, me 
këmbëngulje duke kërkuar tri bukë. Mesazhi që përcjell 
kjo shëmbëlltyrë është se lutja është e efektshme. Për 
shumë vjet shën Monika u lut dhe derdhi shumë lot, 
duke dëshiruar kthimin e djalit të saj, Augustinit. Këto 
lutje u dëgjuan, por kaluan shumë vjet para se ajo 
të shihte frytin e lotëve të saj. Por ajo kurrë nuk hoqi 
dorë. Këmbëngulja në lutje shpreh besimin tonë në 
efektshmërinë e lutjes. Dhe lutja duhet të shoqërohet 
gjithmonë me një qëndrim të thjeshtë e të përulur. Ishte 
pikërisht përulja e tagrambledhësit, i cili hyri në tempull 
krejt i vetëdijshëm për nevojën e domosdoshme që 
kishte për mëshirën e Hyjit, që e udhëhoqi drejt kthimit 
të tij. Kështu që është pikërisht kur kemi thjeshtësinë 
e një fëmije, i cili është i vetëdijshëm se nuk është i 
vetë-kënaqur, atëherë mund të mësojmë të lutemi. 
Duhet t’i afrohemi Hyjit duarbosh. Po, dhuratat e Hyjit 
janë për duarboshët. Nëse ato janë të mbushura me 
zhavorrë, nuk lemë hapësirë për dhuratat e Tij. Në 
Librin e Zanafillës kemi shembullin e Abrahamit, i cili 
me thjeshtësi por edhe me shumë familjaritet hyn në 
dialog me Hyjin duke ndërmjetësuar për njerëzit e 

Sodomës dhe Gomorrës. Vetë Abrahami e pranon se 
po fliste me shumë guxim me Hyjin, ndonëse tha: “Unë 
jam vetëm pluhur dhe hir”. Kjo na kujton dy figurat e 
mëdha të Besëlidhjes së Vjetër të cilët guxuan të flisnin 
me Hyjin me të njëjtin guxim, familjaritet dhe çiltërsi: 
Moisiu dhe Jeremia. Lutja na hap ndaj Hyjit në një 
mënyrë që na lejon të flasim me shumë familjaritet me 
Të. Megjithatë, lutja nuk është thjesht lypëse; është 
gjithashtu lavdërim, falënderim, dhe kërkim faljeje. Kur 
flas me fëmijët për llojrat e ndryshme të lutjes e gjej 
shumë të thjeshtë t’ua shpjegoj këtë duke iu referuar 
katër fjalëve: “Përshendetje”, “Të lutem”, “Faleminderit” 
dhe “Më fal”. Lutja nuk është vetëm “Të lutem”, është 
gjithashtu “Përshëndetje”, “Faleminderit” dhe “Më fal”. 
Ja pra, pse lutjet e Hyjit përfshijnë jo vetëm fjalët “na 
jep bukën tonë të përditshme”, por edhe thirrjet “u 
shenjtëroftë emri yt, ardhtë mbretëria jote ….. Na i 
fal fajet tona”. Shembulli i Jezusit i inkurajon apostujt 
të kthehen tek ai dhe ta pyesin: “Të lutem, na mëso 
të lutemi! Por si lutemi ne? Lutemi si Abrahami apo 
Moisiu apo Jeremia? Lutemi si Jezusi? Ne mund të 
lutemi në një mënyrë që edhe të tjerët të tërhiqen nga 
shembulli ynë për t’u kthyer tek Hyji me një besim si 
të një fëmije, duke iu drejtuar Atij me fjalë: “Ati Ynë!” 
(www.kishadhejeta.com)
Dom Ndre Mjedja, Mësues Feje e Poezie

Në përvjetorin e vdekjes së dom 
Ndre Mjedjes(1866 – 1937) po 
kujtojmë artikullin që jezuitët botuan 
në revistën e tyre “LEKA” për të 
nderuar kujtimin e tij, pak ditë pas 
1 gushtit 1937, kur Meshtari e 
Poeti i madh ndërroi jetë.
Ky shkrim do tregon se 
ç’përfaqësonte Dom Ndré Mjedja 
për jezuitët.
Në Historinë e Letërsisë 
Shqiptare, Tiranë 1983, fq. 341 
për Dom Ndre Mjedjen shkruhet: 
... Edhe në çastin e vdekjes e 
më vonë, klerikët reaksionarë, 
i mohuan atij nderimin dhe u 

munduan ta nënvleftësonin, por rinia, që e donte aq shumë, 
e përcolli në varr me dhimbje...
Pas më se një gjysmë shekulli nga vdekja e Mjedjes, 
revista LEKA (Vjeta IX, nr.7, gusht 1937) u jep përgjigjen 
e merituar atyre të cilët hodhën baltë mbi marrëdhëniet e 
atij që vlerësohet si korifeu i Kolegjit Saverian dhe jezuitëve.
ZI NË FAMILJE TË “LEKËS”
... Dom Ndreu diq!
Ai sot nuk âsht mâ nder né. Që me sot Ai fillon e jeton në né, 
në kujtimin t’onë, me punën e Vet, me njatë frymë qi ká dijtë 
me i dhânë vepres së Vet sá me u bâ i padekshëm.
Ai nuk âsht mâ. Lavdet që kurr s’i dote, lavdet qi bota duket 
se i ruen krejt për vedi, ... lavdet qi vetem deka ua ep të 
mëdhajvet, ato sot mund të shpërthejnë prej zemrës qi 
njohti zemrën e Tij, prej mendes qi kupton menden e Tij, prej 
vepres qi vepron në vepren e Tij.
Ai nuk âsht mâ. Dom Ndreu nuk na ndien. Mundena me folë 
pá u a ndalë hovin ndiesive t’ona.
Atij, qi kúr shkueme me i urue shtatëdhetëvjetorin - shi 
në ketë kohë qi po na tokon me kjá per Tê - u kuq prej 
permallimit e, Vigani u bâ si fëmija kundrejtë nxânësave të 
Vet, atij mundena me ia sjellë sot fjalën pá droje se po e 
bâjmë me u kuqë.
E fjalën mâ të parën ia thame na të rijt: “Né na perket me 
trashigue vepren Tande. Kjé i madh, vepra jote âsht e 
madhe, por Ti na ké frymëzue, në né ké me gjetë vullndetin 
e mirë, bashkimin qi na forcon, e kena me dijtë me të shkue 
per gjurmë.”

➋ ➌


