
It encourages people everywhere to join in the effort 
to combat HT by denouncing the activities of criminal 
organizations, whether sexual exploitation, forced labor, 
drug trafficking, trafficking of babies or children, debt 
bondage, bonded labor, forced begging (beggars are 
often victims of human trafficking), and other activities 
where human beings are coerced by threat or violence 
to perform activities that bring a profit to the trafficker. 
It urges people ‘not to buy goods or services’ that have 

involved such criminal activity in their production.
Furthermore, it recommended that the Holy See sign 
and/or ratify the relevant international legal instruments 
in the field, including the Palermo Protocol and the 
Council of Europe Convention on Action against 
Human Trafficking. It also asks for the insertion of ‘an 
end to human trafficking and all forms of slavery’ in the 
new post-2015 
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17 Nentor 2013

K ur disa po flisnin për Tempullin se si është i stolisur me gurë të bukur e me dhurata kushtimore, 
Jezusi tha: “Do të vijë dita, kur, ndër të gjitha këto që po shikoni nuk do të mbetet as gur mbi gur 

pa u rrënuar.” E pyetën: “Mësues, kur do të ndodhë kjo dhe cila do të jetë shenja se këto po fillojnë 
të ngjajnë?” “Ruajuni ‑ iu përgjigj ‑ të mos ju gënjejnë! Sepse shumë do të vijnë në emrin tim e do t’ju 
thonë: ‘Unë jam!’ dhe: ‘U afrua koha!’ Mos shkoni pas tyre! E kur të dëgjoni të flitet për luftëra e për 
kryengritje, mos u frikësoni! Sepse të gjitha këto do të ndodhin më parë, por as atëherë nuk është 
menjëherë mbarimi.” Atëherë u tha: “Do të ngrihet një komb kundër një kombi tjetër, një mbretëri kundër 
një mbretërie tjetër, do të ndodhin tërmete të mëdha, në vende të ndryshme uri e murtaja, do të ngjajnë 
dukuri të frikshme dhe shenja të mëdha nga qielli. Mirëpo, para se të ndodhin të gjitha këto, do të vënë 
dorë në ju e do t’ju salvojnë; do t’ju dorëzojnë në sinagoga e në burgje, do t’ju qesin para mbretërve e 
para qeveritarëve për shkak të emrit tim. Kjo do t’ju japë rast të jepni dëshmi. Mbani mend: s’keni nevojë 
që më parë ta përgatitni mbrojtjen tuaj, sepse unë do t’ju jap zotësinë e fjalës dhe urtinë, të cilën s’do të 
mund ta kundërshtojë as t’i bëjë ballë asnjë nga kundërshtarët tuaj. Do t’ju padisin madje edhe prindërit, 
vëllezërit, farefisi e miqtë dhe disa prej jush do t’i vrasin. Të gjithë do t’ju urrejnë për shkak të emrit tim. 

Porse, as një fije floku s’do t’ju bjerë prej kresë! Me qendresën tuaj do ta shpëtoni jetën tuaj.” Lk 21, 5-19
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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.

Kalendari liturgjik...
18 Nentor   Kushtimi i Bazilikes te Shen Pjetrit dhe 

Shen Palit
19 Nentor  Shen Matilda
21 Nentor  Kushtimi i Zojes
22 Nentor  Shen Çeçilia
23 Nentor  Shen Kolumbiani
Fëmijët për Kungim të Parë dhe 
Krezmim…
Gjatë kësaj jave, deri të dielën e ardhshme, rregjistroni 
fëmijët për Kungim të Parë (First Communion) dhe për 
Krezmim (Confirmation). Numrat e telefonave: 416‑503‑
4509 ose 647‑558‑9382!!!
Bekimet e shtepiave...
Kush deshiron ti bekohet shtepia te lajmeroje Meshtarin 
ne numrat 416‑305‑8993 ose 647‑558‑9382. Bekimet 
jane çdo jave nga e hena deri te shtunen.
Hakun e Kishes per vitin 2013
kane dhene Anton Malaj. Deri tani:

Don Gjovani K. Kokona
Agron Vata
Aleks Coku
Aleksander&Adrian  Cukaj
Alfons Tarazhi
Altin Miri
Anton Brunga
Anton Vulevic (Vulaj
Anton Malaj
Anton & Violeta  Selmanaj
Arben Toma
Arben Marku
Astrit & Ermira  Simeqi
Beniamin Hasko
Edi Linadi
Edmond Kacorri
Enton Nesha
Florenc Duro
Gac Gjoka
Gazmend Gjidoda
Gjek & Lec Gashaj

Gjergj Gjinaj
Gjergj & Barbara Nikolla
Gjovalin & Sandra Selmani
Ilir Daka
Jetnor Smakaj
Kreshnik Malaj
Lek Selmani
Linda Kalavaci
Luigj Groshi
Luk Gjolaj
Malot Hasaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Vuktilaj
Martin Pjetri
Nikolin Vukelaj
Nua  Selmani
Nue Nikci
Nush Kacaj
Pal Rransburgaj
Paulin Marku
Paulin Lukani
Petrit (Pero) Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Kacaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Taulant Dedja
Tom Merditaj
Tome Ivanaj
Tony  Isufaj
Valete (Vladimir) Gjokaj
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.

Armët kimike, Rama-qytetarëve: Nuk 
i pranojmë. I pamundur asgjësimi në 
Shqipëri
Kryeministri i vendit, Edi Rama i ka dhënë fund ankthit 
të mijëra shqiptarëve që prej disa ditësh protestuan për 
t’i thënë “Jo” armëve kimike të Sirisë në Shqipëri. Në një 
konferencë për shtyp, kryeministri Rama ka deklaruar 
se Shqiperia nuk do te perfshihet në operacionin e 
shkatërrimit të lëndeve kimike të Sirisë. 
“Me respektin me të madh ndaj shqiptarëve ju them të 
gjithëve se “JO”, nuk do të përfshihemi në këtë operacion” 
‑ kështu iu drejtua kryeministri Edi Rama të gjithë 
shqiptarëve që po prisnin vendimin para kryeministrisë.
Rama sqaroi se kur u vu ne konktakt iu kerkua 
konfidencialitet, cka e detyroi te mos fliste publikisht per 
diskutimet qe po zhvilloheshin ne kuader te asgjesimit te 
arsenalit kimik te Sirise. Kryeministri garantoi se nuk do 
e tradhetonte kurre popullin e tij.
(Radio Vatikani, marre nga Balkanweb)
Vatican meeting calls for human 
trafficking to be defined as “a crime 
against humanity”
PROSTITUTION, A 
FORM OF MODERN 
SLAVERY
A workshop on Human 
Trafficking has produced 
50 proposals to combat 
this affront to human 
dignity, and wants the 
Catholic Church more 
deeply involved in the 
fight
GERARD O’CONNELL
ROME
Trafficking in Human Beings should be defined as “a crime 
against humanity” in both national and international law, 
and the Catholic Church needs to become more aware 
of “the gravity of the situation” and to become more fully 
engaged in combating this criminal activity.   
These were some of the main conclusions of an 
international workshop on “Human Trafficking: Modern 
Slavery”, held in the Vatican, 2‑3 November, at the 
expressed wish of Pope Francis.
The event brought together 82 participants from 
Churches and States, as well as NGOs and organizations 
of civil society involved in combating this criminal 
activity, Archbishop Marcelo Sanchez Sorondo told a 
press conference, November 4. He said the workshop 
came up with 50 proposals – a draft of which was given 
to the press, and added that a statement would be 
issued in the coming days. The Vatican workshop calls 
on every country to develop “national action plans” to 
combat human trafficking, and advocates the creation of 
“international or regional courts” to prosecute traffickers. 
It also asks for a study of ‘the role of the internet in 
promoting and helping human trafficking’.
It calls for ‘more concrete involvement’ by all the Bishops 
Conferences worldwide, as well as the clergy and lay 
people, parishes, schools and the media, to combat 
human trafficking. 

➋ ➌

LUTJE PER SHPIRTRA TE PURGATORIT … 

Jepua, o Zot, pushimin e pasosur.
Dhe i shndrittë drita e pambaruar!
– Pushofshin në paqe! R. – Amen!

---------------------------------------------------
Eternal rest grant unto them, O Lord;

And let perpetual light shine upon them.
May they rest in peace. Amen

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.


