
jetë në qiell, sepse, siç thotë Manzoni: “Nuk kam gjetur 
askund që Zoti të ketë nisur një mrekulli, e të mos e 
ketë përfunduar mirë”. E kjo mrekulli, që Krishti e nisi, 
sigurisht duhet të ketë përfunduar mirë në qiell. T’i 
lutemi Hyjit, na nxit Papa të na ndihmojë të jemi enë 
balte, për të mundur ta ruajmë e ta kuptojmë misterin e 
lumnueshëm të Jezu Krishtit.
Sri Lanka cardinal condemns army 
shooting of civilians in church

Thursday, 08 August 
2013 15:06

Cardinal Albert Malcolm 
Ranjith of Colombo, Sri 
Lanka
- CNS photo/C hris 
Helgren, Reuters

NEW DELHI - Cardinal 
Albert Malcolm Ranjith 
of Colombo, Sri Lanka, 
expressed “shock and 
distress” in accusing 
the military of storming 
a Catholic church and 

firing on residents who had sought refuge there.The cardinal 
condemned the army’s action in a strongly worded statement 
read Aug. 7 during the funeral for one of three people who died 
in the Aug. 1 incident at St. Anthony parish in Weliweriya, a 
village just outside the capital. Authorities said more than 50 
people also were injured during the assault, which occurred 
as soldiers broke up a demonstration by villagers protesting 
a factory polluting a local water source. “It was sacrilege for 
anyone to enter such sacred precincts with arms in their hands 
and to behave in a violent manner there,” Ranjith said at the 
funeral of Ravishan Perera, 18, a student at St. Peter’s College 
in Colombo who died after being shot in the head.
“It is always necessary that we preserve this sanctity of sacred 
premises of any religion and respect the people who enter such 
premises seeking protection.” Ranjith also demanded that the 
“those found guilty (should) be punished without consideration 
of rank or status.” During the protest, residents blocked a road 
and demanded permanent closure of a factory that they said was 
contaminating ground water with chemical waste. According to 
reports, army troops were called to assist the police in dispersing 
the protesters who refused to end the blockade. Reiterating that 
an attack on unarmed civilians was “unacceptable under any 
circumstances,” Ranjith said “we do not accept using one’s 
power in a repressive manner to suppress protests, even if they 
get out of control.”
“When the army started attacking and shooting at people, 
crowds of people rushed to the church for safety. People hid 

themselves in the church premises and some went to take 
refuge in the convent as well,” the cardinal said, quoting Fr. 
Lakpriya Nonis, the parish priest.
A human rights leader also voiced outrage over the army’s 
actions.
“It’s absolutely unacceptable to shoot at people asking for clean 
drinking water, even more unacceptable to attack at people 
seeking shelter in a church,” Ruki Fernando, a Catholic human 
rights activists told Catholic News Service Aug. 8.

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

11 Gusht 2013
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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.

Mos druaj, o grigjë e vogël, sepse Atit tuaj i pëlqeu t’jua japë Mbretërinë! Shitni pasurinë tuaj e jepni lëmoshë! Bëni për 
vete strajca që nuk vjetrohen, thesar në qiell që nuk mbaron kurrë, ku vjedhësi nuk afrohet e tenja nuk bren. Vërtet, 

ku është visari juaj, aty do të jetë edhe zemra juaj.”

“Jini gati - të veshur e të ngjeshur me llamba të ndezura - porsi ata që presin zotërinë e vet kur kthehet prej dasmës për 
t’ia çelur derën posa të vijë e të trokëllitë. Lum shërbëtorët që, kur kthehet zotëria, i gjen zgjuar! Përnjëmend po ju them: 

ai vetë do të ngjeshet, ata do t’i ulë në tryezë, do të afrohet dhe vetë do t’i shërbejë. Po erdhi në të dytën ose në të tretën 
rojë të natës dhe, po i gjeti kështu, lum ata!
E mos e harroni këtë gjë: po ta dinte i zoti i shtëpisë në cilën orë i vjen vjedhësi, nuk do të linte t’i thyehej shtëpia. Edhe ju, 
pra, jini gati, sepse Biri i njeriut do të vijë në atë çast kur s’jua merr mendja.”
Atëherë Pjetri tha: “Zotëri, a po e thua këtë shëmbëlltyrë vetëm për ne, apo për të gjithë?”
Zotëria iu përgjigj:
“Cili, vallë, është ai mbarështues besnik e i mençur që do ta vërë zotëria përmbi shërbëtorët e tjerë për t’u dhënë në kohën 
e duhur pjesën e ushqimit? I lumi ai shërbëtor, të cilin, kur kthehet zotëria i tij, e gjen duke vepruar kështu. Përnjëmend po 
ju them: do ta vërë mbi të gjithë pasurinë e vet. Porse, po bëri e mendoi shërbëtori në zemrën e vet: ‘Zotëria im do të vonojë 
të kthehet’ dhe fillon të rrahë shërbëtorët e shërbëtoret, të hajë e të pijë e të dehet, zotëria i tij do të vijë atë ditë kur nuk e 
pret, atë orë që nuk ia merr mendja dhe do ta ndëshkojë rëndë e do t’ia japë fatin e të pafeve.
Shërbëtori që e diti vullnetin e zotërisë e nuk u bë gati dhe nuk e kreu vullnetin e tij, do të marrë shumë të rëna. Ndërsa ai 
që nuk e diti, por bëri punë që duhet të ndëshkohen, do të rrihet më pak. Kujt iu dha shumë, prej tij do të kërkohet shumë; 
kujt iu besua shumë, prej tij do të kërkohet më shumë.” Lk 12, 32-48

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.

Kushdo që dëshiron pas Meshes te ofrojë pije freskuese 
të kontaktojë Vilson Prekaj (tel. 647.855.9643) ose 
Zef Deklaj (tel. 416. 618.4820)
Kalendari liturgjik...
12 Gusht Shen Joana De Chantal
14 Gusht Shen Maksimilian Maria Kolbe
15 Gusht Te Ngjiturit e Zojes ne qiell 
  (Zoja e Madhe)
16 Gusht Shen Rroku
15 Gusht, Festa e Zojes...
Mesha Shenjte kremtohet te enjten ne mbremje ne 
oren 8:30.
August 15: Solemnity of the 
Assumption of Mary

On November 1, 1950, 
Pius XII defined the 
Assumption of Mary 
to be a dogma of 
faith: “We pronounce, 
declare and define it to 
be a divinely revealed 
dogma that the 
immaculate Mother 
of God, the ever 
Virgin Mary, having 
completed the course 
of her earthly life, was 
assumed body and 
soul to heavenly glory.” 
The pope proclaimed 
this dogma only after 
a broad consultation 

of bishops, theologians and laity. There were few 
dissenting voices. What the pope solemnly declared 
was already a common belief in the Catholic Church.
We find homilies on the Assumption going back to 
the sixth century. In following centuries the Eastern 

Churches held steadily to the doctrine, but some 
authors in the West were hesitant. However, by the 13th 
century there was universal agreement. The feast was 
celebrated under various names (Commemoration, 
Dormition, Passing, Assumption) from at least the fifth 
or sixth century. Today it is celebrated as a solemnity.
Scripture does not give an account of Mary’s 
Assumption into heaven. Nevertheless, Revelation 
12 speaks of a woman who is caught up in the battle 
between good and evil. Many see this woman as God’s 
people. Since Mary best embodies the people of both 
Old and New Testament, her Assumption can be seen 
as an exemplification of the woman’s victory.
Furthermore, in 1 Corinthians 15:20 Paul speaks of 
Christ’s resurrection as the firstfruits of those who have 
fallen asleep.
Since Mary is closely associated with all the mysteries 
of Jesus’ life, it is not surprising that the Holy Spirit 
has led the Church to belief in Mary’s share in his 
glorification. So close was she to Jesus on earth, she 
must be with him body and soul in heaven.

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!
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.
Tweet i Papës: të gjithë jemi enë balte, 
por në ne ruhet një thesar i pafund

Një Tweet i ri i Papës 
u duk sot (9 gusht) në 
faqen e internetit @
pontifex: “Të gjithë, 
shkruan Papa, jemi 
enë balte, të brishtë e 
të varfër, por në këto 
enë kemi një thesar 
të pafund”. E kjo temë 
na kujton fjalët e Shën 
Palit në Letrën drejtuar 

Korintianëve, kujtuar shpesh nga Papa, në muajt e 
parë të papnisë. 
I vetëdijshëm se është enë balte, e megjithatë rojtar 
i një thesari të madh, që iu dhurua krejt falas. Ky 
është ndjekësi i Krishtit përpara syve të Zotit. Papa 
Françesku ndalohet kështu tek Letra, përmes së cilës 
Pali ua jep këtë shpjegim të krishterëve të Korintit. Që 
të gjithë ta kenë të qartë se pushteti i jashtëzakonshëm 
i fesë është vepër e Zotit, shpjegon Pali, ai u zbraz 
në njerëz mëkatarë, në enë balte. Por pikërisht nga 
lidhja ndërmjet nesh, mëkatarëve të varfër dhe hirit 
e pushtetit të Jezu Krishtit, ripohon Papa, gurron 
dialogu i shëlbimit. Krishti, ky është thesari, për të cilin 
krenohemi. Por, e kemi në enë balte. Të krenohemi, 

prandaj, edhe për rrëfimin e mëkateve tona, na kujton 
Ati i Shenjtë:
“Pali foli shumë herë, si ta kishte refren, për mëkatet 
e veta.’Po ju them këtë: unë, që isha persekutues 
i Kishës, që e përndoqa..’. Pali rikthehet e rikujton 
pambarimisht mëkatin, ndjehet mëkatar. Por edhe 
në atë çast nuk thotë: ‘Kam qenë, por tani jam 
shenjt’, jo, nuk e thotë. Përkundrazi, thotë: kam një 
ferrë të shejtanit në korpin tim. Na tregon ligështinë 
e vet, mëkatin e vet. Është mëkatar, që pranon Jezu 
Krishtin, që dialogon me Jezu Krishtin” (Homelia 
në Shtëpinë e Shën Martës, 14 qershor 2013). 
Përvujtëria e të krishterit është konkrete, vijon Papa 
Françesku. Prandaj, nëse i krishteri nuk arrin t’ia bëjë 
vetes e as Kishës këtë rrëfim, diçka nuk shkon. E nëse 
nuk shkon i pari ta bësh rrëfimin tënd, do të thotë se 
nuk mund ta kuptosh as bukurinë e shëlbimit, që na 
çon tek Jezusi.
Mund të ndodhë, na kujton Papa, që ata, të cilët e 
marrin këtë thesar, e dinë se janë gatuar prej balte, por 
gjatë jetës i rrëmben entuziazmi aq, sa ta harrojnë këtë 
të vërtetë, të harrojnë se në enën e tyre prej balte ruajnë 
dhuratën më të madhe. Kisha, pohon Ati i Shenjtë, 
vuan shumë, sa herë që ndonjë nga të thirrurit për ta 
ruajtur thesarin në enë balte, beson se është më i mirë, 
se nuk është i gatuar prej balte. Tundohet, prandaj, ta 
lyejë e ta zbukurojë enën. Harron se jemi të brishtë, 
nga zanafilla e deri në fund të fundit, e nga kjo nuk 
mund të shpëtojë askush. Na shpëton vetëm Jezusi, në 
mënyrën e vet, që nuk është mënyrë njerëzore, sepse 
Zoti nuk di të lahet e të lyhet, për t’i pëlqyer vetes. 
(Homelia në selinë e Sumaré, 25 korrik 2013). Zoti na 
ndihmon ta ruajmë drejtpeshimin ndërmjet thesarit e 
enës e na jep hirin e turpit për mëkatet tona, gjë që çon 
në përvujtërinë, për të cilën kanë nevojë të gjithë, e, 
veçanërisht, meshtarët:
“Kjo përvujtëri na kujton çdo ditë se nuk jemi ne 
ata, që e ndërtojnë Mbretërinë e Hyjit, por është 
gjithnjë Hiri Hyjnor, që vepron në ne; përvujtëri, që 
të nxit ta vësh gjithçka jo në shërbim të vetvetes e 
as të ideve vetjake, por në shërbim të Krishtit e të 
Kishës, si enë balte, të brishta, të papërshtatshme, 
të pamjaftueshme, por në të cilat ruhet thesari 
i pafund, të cilin e mbartim dhe e komunikojmë”  
(Homelia në Kishën e Jezusit, 31 korrik 2013).
Vetëm përvujtëria, pohon Papa, mund të na bëjë ta 
kuptojmë bukurinë e shëlbimit, që sjell Jezusi:
“Vëllezër, ne kemi një thesar: këtë të Jezu Krishtit 
Shëlbues. Kryqi i Jezu Krishtit, ky është thesari, 
për të cilin krenohemi. Por, e kemi në një enë balte. 
Të krenohemi edhe për rrëfimin e mëkateve tona. E 
kështu dialogu është i krishterë e katolik: konkret, 
sepse Shëlbimi i Jezu Krishtit është konkret, Jezu 
Krishti nuk na shëlboi me një ide, me një program 
intelektual, jo! Na shpëtoi me korpin e vet, me 
konkretësinë e mishit e të gjakut të vet. U përul, 
i bërë njeri, mish e gjak, deri në fund të fundit. 
Por mund ta kuptojmë, mund ta marrim, vetëm në 
enë balte” (Homelia në Shtëpinë e Shën Martës, 14 
qershor 2013).
E edhe Samaritania, që e takon Jezusin e, pasi i flet, 
u tregon bashkëfshatarëve më parë mëkatet e veta, 
e pastaj takimin me Zotin, sillet njëlloj si Pali. Unë 
besoj, vëren Papa Françesku, se kjo grua duhet të 
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