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

Tel. 416 503 4509 dhe 647 558 9382 
www.misioninenetereza.com 

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

 

Mos mëkato 
 

13 Mars 2016 

Në atë kohë, Jezusi shkoi në Malin e Ullinjve. Në mëngjes erdhi prapë në Tempull. 
Mbarë populli shkonte tek ai. Ai u ul e po i mësonte. Atëherë skribët e farisenjtë ia 
sollën para një grua të zënë në kurorëshkelje. E vunë në mes dhe i thanë: “Mësues, 
kjo grua u zu ndërsa po bënte mëkatin e kurorëshkeljes. Në Ligj Moisiu na urdhëroi të 
këtillat të vriten me gurë. Po ti çka thua?” Folën kështu për ta vënë në provë që të 
kishin për çka ta padisnin. Jezusi u përkul e filloi të shkruajë me gisht në dhe. E, pasi 
ata vijonin ta pyesnin, ai u drejtua e tha: “Kush është prej jush pa mëkat, le ta qesë i 
pari gurin në të!” Përsëri u përkul e vazhdoi të shkruajë me gisht në dhe. Ata, kur e 
dëgjuan përgjigjen, nisën një nga një të largohen duke filluar prej më të vjetërve. Jezusi 
mbeti vetëm – dhe gruaja që po qëndronte në këmbë në midis. Jezusi u drejtua dhe i 
tha: “Grua, ku janë ata? Askush nuk të dënoi?” “Askush, Zotëri!” – përgjigji ajo. “As unë 
nuk po të dënoj – i tha Jezusi – Shko, por mbas tashit mos mëkato më!” Gjn 8, 1-11 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:30 pm 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 
 
Kalendari liturgjik…  
 
14 Mars  Shen Matilda 
15 Mars  Shen Klementi 
17 Mars  Shen Patriku 
18 Mars  Shen Cirili I Jeruzalemit 
19 Mars  Shen Jozefi 
20 Mars  E Diela e Larit 
 
E marte, 15 mars…  
E marta e pare e Shna Ndout, Mesha Shenjte 
kremtohet ne mbremje ne oren 7:30  

 

Udha e Kryqit / Stations of the 
Cross…  

Çdo te premte gjate Krezhmeve eshte Udha 
e Kryqit ne mbremje ne oren 7:45.  

Haku Kishes 2016…  E kane dhene:  

Anton	   Tinaj	  
Arben	   Toma	  
Arben	   Pepa	  
Ardian	   Precetaj	  
Dode	   Ndreu	  
Eduart/Aurel	   Avullija	  
Ferdinand	   Grabanica	  
Fred	   Kalaj	  
Gjelosh	   Vushaj	  
Lek	   Kapllaj	  
Martin	   Vuktilaj	  
Mhill	   Ftoni	  
Nik	   Biqi	  
Nikolin	   Vukelaj	  
Nue	   Nikci	  
Pal	   Rranxburgaj	  

Pjeter/Bep	   Dreshaj	  
Prel	   Pepushaj	  
Sokol	   Gashaj	  
Taulant	  /	  Elvis	   Gjerkaj	  
Tonin	   Ndoja	  
Tot	   Prekulaj	  
Zef	   Shkreli	  

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. 
 
 
Mbremje per Pashke… 
	  
Misioni	  Shqiptar	  E	  Lumja	  Nene	  Tereza	  me	  
rastin	  e	  Pashkeve	  organizon:	  
Mbremje/darke	  dhe	  muzike	  live	  me	  Hajro	  
Ceka,	  Alberie	  Hadergjonaj,	  te	  shoqeruar	  
nga	  Erind	  Emiri	  
E	  diele	  27	  mars	  ora	  7pm	  
Adresa:	  Pearl	  Banquet	  &	  Convention	  
Centre	  1638	  Aimco	  Blvd	  Mississauga	  
Kontakto:	  
Sokoli	  647	  333	  9691	  
Petriti	  647	  629	  7769	  
Vaseli	  647	  267	  4222	  
Gjovalini	  647	  500	  3875	  
 
 
Krezmimet dhe Kungimi i Pare … 
Krezmimet (Confirmation) dhe Kungimi i 
Parë (First Communion) do te jene në 
datën 29 Maj.  
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 EAR JESUS, 
help me to spread Thy fragrance everywhere I 
go. Flood my soul with Thy spirit and love. 
Penetrate and possess my whole being so 
utterly that all my life may only be a radiance of 
Thine. Shine through me and be so in me that 
every soul I come in contact with may feel Thy 
presence in my soul. Let them look up and see 
no longer me but only Jesus. Stay with me and 
then I shall begin to shine as you shine, so to 
shine as to be a light to others. 
 

Patër Cantalamessa: 
revolucioni gjinor, fryt i 
arrogancës së njeriut 

 
Projekti hyjnor mbi martesën dhe familjen 
dhe kontributi i tij për zgjidhjen e 
problemeve aktuale, nga i ashtuquajturi 
“revolucion gjinor” (gender revolucion), 
tek masakrimi i dhuratës së seksualitetit”. 
Këto, temat e predikimit të katërt të 
Kreshmëve, mbajtur sot paradite nga atë 
Raniero Cantalamessa, në Kapelën “Nëna 
e Shëlbuesit”, në Vatikan. Në dritën e 
“Gaudium et Spes”, ati kapuçin ripohoi 
vlerën e martesës, si lidhje e jetës së një 
burri me një grua, të bashkuar e të 
ndryshëm, sipas shëmbëllimit të Trinisë 
Shenjte: sakrament i themeluar mbi 
dhuratën reciproke, që nuk është akt 
kalimtar, por i përhershëm. 
Duhet dialog e edhe autokritikë, metodë e 

nisur nga Koncili II i Vatikanit, përballë 
mohimit, në dukje global, të shestimit 
biblik mbi seksualitetin, martesën dhe 
familjen, që po e shikojmë sot. Atë 
Raniero në meditimin e tij, kërkoi anët 
pozitive, që duhen përfillur në kritikat e 
sotme, duke përsëritur ftesën që jo vetëm 
të mbrohet ky plan biblik, por edhe të 
rizbulohet e të jetohet plotësisht, me 
fakte, më shumë sesa me fjalë: 
“Të afrohesh me seksin tjetër, është hapi 
i parë për afrimin me tjetrin në 
përgjithësi, me atë, që është i afërmi, 
deri tek Tjetri, me T të madhe, që është 
Zoti. Martesa lind nën shenjën e 
përvujtërisë, është shprehje e pranimit të 
vartësisë, e, prej këndej, e pranimit se je 
krijesë. Është të bëhesh lypës e t’i thuash 
tjetrit: ‘unë nuk i mjaftoj vetvetes, kam 
nevojë për ty’!”. 
 
Në Ungjillin e Krishtit, shpjegoi 
predikatari i Shtëpisë 
Papnore,  përmblidhen dhe bashkohen dy 
figurat e krijimit burrë-grua, propozuar 
nga Libri i Zanafillës. Njëra, që vë theksin 
mbi ndryshimin reciprok, të dy të krijuar 
sipas shembëllesës së Zotit me qëllim që 
ta mbushin plot tokën; tjetra, mbi 
faktorin njësues burrë-grua, në një 
bashkim  jete, që i bën një trup i vetëm 
në martesë, të cilën Zoti, me praninë e 
Tij, e bën të pandarshme e besnike. Të 
ndryshme sulmet, që pësoi projekti biblik, 
deri tek kundërvënia aktuale, që duhet 
përballuar me dialog e autokritikë, 
shpjegoi atë Cantalamessa. Vetëm kështu 
mund t’i pranojmë të dyja kërkesat – pa 
pasojat negative të trilluara nga ndokush 
- sepse kjo është gjithnjë në zemër të 
projektit hyjnor të zanafillës: martesa, si 
bashkim dashurie ndërmjet 
bashkëshortëve, pasuri e dorës së parë 
për lindjen e fëmijëve, dhe dinjiteti i plotë 
i gruas me burrin: 
 
“Në përfaqësuesit e të ashtuquajturit 
‘Revolucion i gjinive - 'Gender revolution', 
kjo kërkesë ka  sjellë me vete propozime 
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të çmendura, si ai i zhdukjes së dallimeve 
ndërmjet sekseve, për t’i zëvendësuar me 
dallimin më elastik e më subjektìv 
ndërmjet ‘gjinive’ (mashkullore, femërore 
e ndryshore), ose ai i prirjes për ta çliruar 
gruan nga amësia, duke parashikuar 
mënyra të tjera, të shpikura nga njeriu, 
për lindjen e fëmijëve. Në këto muajt e 
fundit breshërojnë lajme, që flasin për 
burra, të cilët pas pak kohe mund të 
mbeten shtatzënë e edhe të nxjerrin 
fëmijë në dritë: “Adami nxjerr në dritë 
Evën’, shkruhet duke qeshur, nësa këtu 
do të ishte rasti për të qarë me lot. 
Njerëzit e lashtë do ta kishin quajtur këtë 
me emrin hybrism, arrogancë e njeriut 
ndaj Zotit”. 
 
Ndërmjet dy njerëzve, që duhen - e në 
martesë është rasti më i fortë - sipas 
dëshirës së Zotit, kujton akoma atë 
Cantalamessa, prodhohet diçka, që i 
afrohet Trinisë, në të cilën nga Ati e Biri, 
duke u dashur, rrjedh Shpirti Shenjt, i cili 
i shkrin në “ne hyjnore”, vetja e parë 
shumës e Trinisë. Ky do të duhej të ishte 
modeli i çiftit në martesë. Sakrament i 
dhurimit të plotë e reciprok të vetvetes, e 
jo akt kalimtar, por i përhershëm. Vlerë 
fetare, kjo, të cilën masakrimi i 
seksualitetit, si dhuratë e Zotit,  në vijim 
në shoqërinë e sotme, e ka humbur 
plotësisht”. 
 
Shpjegimin mund ta gjejmë tek fakti se 
bashkimi seksual nuk jetohet në mënyrën 
e sipas ndjeti të Zotit. Ky ishte qëllimi, 
që, përmes kësaj ekstaze e shkrirjeje të 
dashurisë, burri e gruaja të lartoheshin 
përmes dëshirës e të  parashijonin 
dashurinë së pafundme, duke u kujtuar 
nga vinin e për ku qenë drejtuar”. 
 
“Uroj që karizma e të martuarve, ashtu si 
ajo e rregulltarëve, përfundoi atë 
Cantalamessa, të vëna në shërbim të të 
tjerëve e në bashkësinë e krishterë, të 
jenë thirrje, që përforcojnë njëra- 
tjetrën”. 

 

Radio Maria! Degjoje drejtperdrejt live ne 
www.radiomaria.al +355-69-333-3302 ose 
MagicJack 484-961-1564 

 


