
Ati i Shenjtë, në takimin me rininë në 
Asizi, u kërkon të rinjve të ndjekin 
Ungjillin e Krishtit me guxim, në punë, 
familje e mision

Imazhi i fundit, që la 
Papa Françesku, në 
përfundim të shtegtimit 
në Asizi, në qytetin 
italian të shenjtit të 
të varfërve, ishte ai 
i lutjes në strehën, 
apo koliben e shën 

Françeskut në shenjtëroren e Rivotortos, por takimi 
i fundit i Atit të Shenjtë ishte ai me rininë, që e priti 
gjithë ditën, me këngë e lutje, në sheshin e Bazilikës. 
Para se t’i përqafonte të rinjtë me dashuri, Papa 
Françesku shkoi të lutej teka varri i Shën Kiarës e para 
të Kryqëzuarit të Shën Damianit. Por çfarë u tha Papa 
të rinjve, të cilët i drejtuan katër pyetje: për thirrjen 
meshtarake, për familjen, për punën e për misionin? 
U foli për martesën, u tha të kapërcejnë edhe sprovat 
më të vështira, u tha të kenë marrëdhënie familjare me 
Hyjin për të arritur t’i përgjigjen pozitivisht thirrjes së Tij, 
u tha të ndjekin Ungjillin e Krishtit.

Pope in Assisi: Christians must strip 
themselves of worldliness

(Vatican Radio) 
Christians and 
the Church must 
strip themselves of 
worldliness, said 
Pope Francis while 
addressing some of 
the poor in the Italian 
hill town of Assisi early 
Friday. The Pope 
offered this message 

in the same hall in which St. Francis, about 800 years 
ago, undressed himself and laid his fine clothes at 
his wealthy father’s feet, renouncing his riches and 
inheritance in favour of a life of poverty consecrated 
to God. The Pope once again put aside his prepared 
speech and began his impromptu remarks by debunking 

a notion that had circulated in the press in recent days: 
that he would imitate St. Francis by divesting the 
bishops, the cardinals and himself, as well. However, 
he said, today serves as a good occasion to invite the 
Church to strip itself of worldliness.  All of the baptized 
comprise the Church and all have to follow Jesus, 
who stripped himself and chose to be a servant and 
to be humiliated on his way to the Cross. “And if we 
want to be Christians, there is no other way,” he said. 
Without the Cross, without Jesus and without stripping 
ourselves of worldliness, he said, “we become pastry 
shop Christians… like nice sweet things but not real 
Christians.”

“We need to strip the Church,” he said. “We are in very 
grave danger. We are in danger of worldliness.” The 
Christian cannot enter into the spirit of the world, which 
leads to vanity, arrogance and pride, he continued. 
And these lead to idolatry, which is the gravest sin. The 
Church is not just the clergy, the hierarchy and religious, 
he said. “The Church is all of us and we all have to 
strip ourselves of this worldliness. Worldliness does us 
harm. It is so sad to find a worldly Christian.” “Our Lord 
told us: We cannot serve two masters: either we serve 
money or we serve God.…We can’t cancel with one 
hand what we write with another,” he remarked. “The 
Gospel is the Gospel.” The Pope acknowledged the 
local poor who were gathered with him, saying: “Many 
of you have been stripped by this savage world that 
does not give work, that does not help, that does not 
care if children die of hunger …, that does not care if 
many families do not have anything to eat or money 
to bring bread home.” Referring to the hundreds of 
refugees who died in a shipwreck off the Italian island 
of Lampedusa Thursday , the Pope lamented the 
large numbers of people who die trying to escape dire 
conditions in their home countries. It is ridiculous that 
a Christian would want to follow a worldly path, he 
continued. “The worldly spirit kills; it kills people; it kills 
the Church.” The Pope then asked the Lord to bestow 
upon Christians the courage to strip themselves of the 
spirit of the world, which he called “the leprosy, the 
cancer of society and the cancer of the revelation of 
God and the enemy of Jesus.” He concluded: “I ask the 
Lord that he gives us all the grace to strip ourselves.”  
Report by Laura Ieraci. 

Çdo të dielë në orën 11:15 Rruzarja dhe Mesha Shenjte
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Na e shto fenë!

6 Tetor 2013
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A  postujt i drejtuan Zotërisë këtë lutje: “Na e shto fenë!” Zotëria u tha: “Po të kishit fe aq sa është 

kokrra e sinapit, do t’i thoshit këtij mani: ‘Shkulu me gjithë rrënjë dhe mbillu në det!’ e ai do t’ju 

dëgjonte. Cili prej jush do t’i thotë shërbëtorit të vet që i punon tokën ose i ruan delet, kur të vijë në 

mbrëmje prej fushës: ‘Hajde e ulu me të shpejtë në tryezë!’ a thua jo, përkundrazi, nuk do t’i thotë: 

‘Bëje gati darkën, ngjeshu e më shërbe sa të ha e të pi unë njëherë e pastaj ha e pi edhe ti!?’ A thua do 

ta falënderojë shërbëtorin pse zbatoi çka iu urdhërua? 10 Po kështu edhe ju, kur të kryeni gjithçka ju qe 

urdhëruar, thoni: ‘Jemi shërbëtorë të pavlefshëm. Bëmë vetëm atë që patëm detyrë të bëjmë. ’“Lk 17:5-10 

http://store.albaniancoffee.org


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...
07 Tetor Zoja Rruzare
08 Tetor Shen Dimitri
09 Tetor Shen Dionizi
10 Tetor Shen Danieli
12 Tetor Shen Serafini
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.

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

Papa në meshën e mëngjesit: 
Përkujtimi nuk është thjesht kujtesë. 
Mesha nuk është mbledhje shoqërore.

“Kur Hyji vjen e 
afrohet, është 
gjithmonë festë”: mbi 
këtë gjë vuri theksin 
Papa Françesku në 
meshën në Shtëpinë 
e Shën Martës, në 
të cilën morën pjesë 
anëtarët e “Këshillit të 

kardinalëve” që gjatë këtyre ditëve është mbledhur me 
Papën në Vatikan. Gjatë predikimit, papa nënvizoi se 
nuk duhet ta shndërrojmë përkujtimin e shpëtimit në një 
kujtim, në një “ngjarje të rëndomtë”. Meshta nuk është 
një ngjarje shoqërore, por prania e Zotit mes nesh.
Esdra lexon Librin e Ligjit, që mendohej se kishte 
humbur, ndërsa populli, i mallëngjyer, qan nga gëzimi. 
Papa Françesku është nisur nga pjesa e librit të 
Nehemisë, leximi i parë i sotëm, për ta përqendruar 
homelinë mbi temën e përkujtimit. Populli, tha Ati 
i Shejtë, “e kishte përkujtimin e Ligjit, por ishte një 
përkujtim i largët”, ndërsa atë ditë “përkujtimi është 
afruar” e kjo gjë prek zemrën. Ata qanin nga gëzimi, jo 
nga dhimbja, sepse po përjetonin afërsinë e shpëtimit.
“Kjo është e rëndësishme jo vetëm në momentet 
e mëdha historike, por në momentet e jetës sonë: 
të gjithë e kemi përkujtimin e shpëtimit, të gjithë. 
Por unë e pyes veten: ky përkujtim është afër 
nesh, apo është një përkujtim disi i largët, disi i 
vjetërsuar, pak a shumë për muze, që mund të 
shkojë larg… e kur përkujtimi nuk është afër, kur 
nuk e përjetojmë afërsinë e përkujtimit, ai hyn në 
një proces tjetërsimi dhe përkujtimi bëhet thjesht 
kujtim”.
Kur përkujtimi largohet, shtoi Papa, “shndërrohet në 
kujtim; por kur afrohet, kthehet në gëzim e ky është 
gëzimi i popullit”. Pastaj vijoi duke thënë se ky është 
një “parim i jetës sonë të krishterë”. Kur përkujtimi 
afrohet, “bën dy gjëra: ngroh zemrën dhe jep gëzim”:
“Ky gëzim është forca jonë. Gëzimi i përkujtimit të 
afërm. Përkujtimi i zbutur, që venitet e bëhet thjesht 
kujtim, nuk e ngroh zemrën, nuk na jep gëzim as 
forcë. Ky takim me përkujtimin është ngjarja e 
shëlbimit, është takim me dashurinë e Hyjit që ka 
bërë histori me ne e na ka shpëtuar; është takimi i 
shpëtimit. Shpëtimi që gjejmë është kaq i bukur, sa 
duhet festuar”.
“Kur Hyji vjen e afrohet, – pohon Ati i Shenjtë – është 
përherë festë. Shpesh herë ne të krishterët kemi frikë 
nga festa, nga kjo festë e thjeshtë e vëllazërore, që 
është dhurata e afërsisë së Zotit”. Jeta, shton Papa, na 
çon larg nga kjo afërsi e mbetemi vetëm me kujtimin 
e shpëtimit, jo me përkujtimin, që është i gjallë”. Kish 
ka përkujtimin e saj, përkujtimin e mundimeve të Zotit. 
Edhe neve na ndodh të largohemi nga ky përkujtim e ta 
shndërrojmë në një kujtim, në një ngjarje të rëndomtë.
“Çdo javë shkojmë në kishë, ose, kur vdes dikush, 
shkojmë në funeral … e ky përkujtim, shpesh herë, 
bëhet i mërzitshëm, sepse nuk është i afërt. Është e 
trishtueshme, por shpesh herë mesha shndërrohet 

në një ngjarje shoqërore e nuk jemi afër përkujtimit 
të Kishës, që është prania e Zotit para nesh. Le të 
mbajmë parasysh këtë skenë të bukur të librit të 
Nehemisë: Esdra, që mbart librin e përkujtimit të 
Izraelit, dhe populli, që i afrohet përkujtimit të vet 
dhe qan, i ngrohet zemra, ndjen gëzim, ndjen se 
gëzimi i Zotit është forca e tij. Është festa, pa frikë, 
në thjeshtësi”.
“T’i lutemi Zotit, -përfundon papa, të na japë hirin që ta 
mbajmë gjithmonë pranë përkujtimin e tij, një përkujtim 
i afërt e jo i dobësuar për shkak të zakonit dhe të shumë 
gjërave, i larguar si një kujtim i çfarëdoshëm”.

➋ ➌

GUARDIAN ANGEL PRAYER

Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, 
pasi Hyji, për mëshirë të vet, 

më ka lënë nën mbrojtjen tënde, 
ti sot më shndrit, më mbaj, 
më ruaj e më sundo. Amen.

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.


