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Mos ki frikë

21 Dhjetor 2014

N ë atë kohë, Hyji i dërgoi engjëllin Gabriel në një qytet të Galilesë, që quhet Nazaret, te një virgjër, 
që ishte e fejuar për një njeri, që quhej Jozef, prej fisit të Davidit. Virgjëra quhej Mari. Engjëlli hyri 

tek ajo dhe i tha: “Të falem, o Hirplote! Zoti me ty!” Kjo fjalë e shqetësoi Marinë dhe zuri të mendojë: 
ç’do të thotë kjo përshëndetje. Por engjëlli i tha: “Mos ki frikë, o Mari, sepse ke gjetur hir para Hyjit! 
Ja, do të mbetësh shtatzënë e do të qitësh në dritë një djalë e ngjitja emrin Jezus. Ky do të jetë i 
madh dhe do të quhet Biri i Hyjit të tejet të lartë. Zoti Hyj do t’ia japë fronin e Davidit, atit të tij. Ai do 
të mbretërojë përgjithmonë mbi shtëpinë e Jakobit dhe mbretëria e tij s’do të ketë mbarim.” Atëherë 
Maria i tha engjëllit: “Si do të mund të ngjajë kjo, ndërsa unë jam virgjër?” Engjëlli iu përgjigj: “Shpirti 
Shenjt do të zbresë në ty e fuqia e Hyjit të tejetlartë do të mbulojë me hijen e vet; prandaj ky fëmijë do 
të jetë i shenjtë – Biri i Hyjit. Dhe ja, Elizabeta, kushërira jote, edhe ajo, në pleqërinë e vet, pret t’i lindë 
djali. Ajo që mbahet beronjë, është në të gjashtin muaj. Vërtet, s’ka gjë të pamundshme për Hyjin!” 
Atëherë Maria tha: “Unë jam shërbëtorja e Zotit: Më ndodhtë siç the ti!” Atëherë engjëlli u largua prej 
pranisë së saj. Lk 1, 26-38



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...
22 Dhjetor  Shen Françeska
23 Dhjetor  Shen Gjoni nga Kety
25 Dhjetor Krishtlindja
26 Dhjetor  Shen Shtjefni
27 Dhjetor  Shen Gjoni apostull
28 Dhjetor  Familja Shenjte, Femijet e pafajshem
Nata e Krishtlindjes... 
Te merkuren 24 dhjetor, Mesha kremtohet ne 
mbremje ne oren 11:30 PM
Dita e Krishtlindjes...
Te enjten 25 dhjetor, Mesha kremtohet ne oren 12:30 
paradite.
Bekimi i shtëpisë dhe i familjes...
Kush deshiron ti bekohet shtepia dhe familja te 
kontaktoje me famullitarin ne numrat e Misionit 
Katolik Shqiptar, per te koordinuar diten dhe orarin.
Festa e Pavaresise, profit i darkes per 
Building Fund...
Ne darken per Festen e Pavaresise u mblodhen 
fitim per account Building Fund (per Qendren Nene 
Tereza) rreth 6700 dollare.
Hakun e Kishes per vitin 2014
e ka dhene Ilir Daka, Sokol Sokoli, Mark Ndoci:

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.
Papa: Zoti e bën historinë me ne dhe 
na ndreq kur gabojmë

T’i besojmë Zotit 
edhe në çastet e 
errta, pavarësisht 
se nuk e kuptojmë 
ç’po bën me ne: 
të jemi të sigurtë 
se Ai gjithnjë na 
shëlbon. Kështu tha 
Papa Françesku në 

meshën e mëngjesit, në Shtëpinë e Shën Martës, 
ku mori pjesë edhe një grup besimtarësh katolikë 
shqiptarë të Romës. Zoti, nënvizoi Ati i Shenjtë, deshi 
të na shpëtojë përmes historisë, prandaj shëlbimi 
ynë nuk është i menduar në laborator, por ndodh në 
histori, sepse Hyji ka ecur dhe ecën së bashku me 
Popullin e vet:
“E kështu, hap pas hapi, bëhet historia. Zoti bën 
histori, edhe ne bëjmë histori; e kur ne gabojmë, 
Zoti e ndreq historinë e na shtyn përpara, përpara, 
gjithnjë duke ecur me ne. Nëse nuk e kemi të qartë 
këtë, nuk do ta kuptojmë kurrë Krishtlindjen! Nuk 
do ta kuptojmë kurrë mishërimin e Fjalës! Kurrë! ➋
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Është gjithë historia në ecje. ‘O Atë, a mbaroi kjo 
historia e Krishtlindjes?’; ‘Jo! Edhe tani, Zoti na 
shëlbon në histori. Ecën me popullin e vet’”.
Në këtë histori, vazhdoi Papa Françesku, kemi të 
zgjedhurit e Hyjit, ata njerëz, që Ai i zgjedh për ta 
ndihmuar popullin të ecë përpara. Janë Abrahami, 
Moisiu, Elia. Ndoshta, këta njerëz do të kishin dashur 
të mos trazoheshin, por Zoti i shkund nga apatia. 
Shpesh na bën të ecim udhëve, që nuk i duam. Aq 
është e vërtetë, sa Moisiu dhe Elia kalojnë një çast të 
vështirë, që do të donin edhe të vdisnin, por pastaj, e 
lënë veten në dorën e Hyjit.
Edhe Ungjilli i sotëm, kujtoi Ati i Shenjtë, flet për 
një çast të vështirë në historinë e shëlbimit. Jozefi 
zbulon se e fejuara e tij është shtatzënë e vuan 
shumë, sepse nga njëra anë dyshon, nga ana tjetër, 
nëse e akuzon, të vetët do ta vrasin me gurë. Për një 
gjë është i sigurtë: “Maria nuk është grua e pabesë”. 
Në këto çaste, shpjegoi Papa, të zgjedhurit e Zotit e 
marrin mbi vete problemin, edhe pse nuk kuptojnë. 
E aty, Zoti ndërhyn, kur njerëzit e lëshojnë veten në 
dorën e Tij:
“Kështu bën Jozefi, njeriu që në çastin më të 
keq të jetës së tij, në çastin më të errët, e merr 
problemin mbi vete. Akuzon vetveten në sytë e 
të tjerëve për ta mbuluar nusen e vet. Ndoshta, 
ndonjë psikanalist do të thoshte se ky gjumë 
është ankthi vetë, që kërkon një rrugëdalje… por 
le të thonë ç’të duan. Çfarë bëri Jozefi? Pas u 
zgjua, e mori me vete nusen e vet. ‘Nuk kuptoj 
asgjë, por Zoti më ka thënë kështu e ky do të jetë 
si djali im!’”.
Zoti i vë në provë të zgjedhurit e vet, theksoi Papa. 
Por në fund, i shpëton. Duhet ta kujtojmë këtë në 
çastet e vështira, në sëmundje… Historia nuk ka 
filluar e nuk do të përfundojë me ne. Ta lemë veten 
në duart e Zotit. Çfarë na mësojnë pra, të zgjedhurit 
e Hyjit, pyeti Papa:
“Se Zoti ecën me ne, se Hyji bën historinë, se Zoti 
na vë në provë e se Zoti na shpëton nga çastet 
më të këqia, sepse është Ati ynë. E sipas shën 
Palit, është babai ynë. Dhashtë Zoti ta kuptojmë 
këtë mister të ecjes së Tij me popullin e vet në 
histori, të vënies në provë të të zgjedhurve të vet 
dhe të madhështisë së zemrës së të zgjedhurve 
të vet, që marrin mbi vete dhimbjet, problemet, 
mëkatet – të mendojmë për Jezusin – për të bërë 
historinë të ecë përpara”.
“Christmas is not about consumerism, 
it’s about helping others”
(©EIDON) THE POPE VISITS THE PARISH OF 
SAN GIUSEPPE ALL’AURELIO
On his visit to Rome’s Primavalle suburb, the Pope 
encouraged Christians not to turn into complainers 
like one nun he used to know and urged priests not 
to ask crying children to leave the church
GIACOMO GALEAZZI | ROME
Pope Francis spoke like a parish priest would to his 
community of faithful on his visit to the Roman parish 
of San Giuseppe all’Aurelio in Rome’s Primavalle 
suburb. Here, he met with 40 members of the local 

Roma community who last week faced xenophobic 
protests in front of schools in Torrevecchia and 
Primavalle attended by children from the “nomad 
camps”. “Living Christmas in a spirit of consumerist 
angst is not Christian.” “There are many people who 
do not know how to thank God: they always find 
something to complain about,” Pope Francis said 
in the homily he pronounced during the mass he 
celebrated at the Roman parish of San Giuseppe 
all’Aurelio. “I knew a nun once; this nun was good, 
she worked, but she would always complain about 
so many things, to the point that people started 
calling her “Sister Grouch”. “A Christian cannot live 
like this,” the Pope went on to say. “Always finding 
things to complain about. ‘But I don’t have this and I 
don’t have that’; this is not Christian.”
Francis’ visit to the church of San Giuseppe all’Aurelio 
on Via Boccea, is the Pope’s sixth visit to a parish 
in the diocese of Rome. It is his fifth visit to a city 
parish, bearing in mind that last spring one of his 
visits was to the municipality of Gudonia Montecelio 
outside the municipality Rome. Francis also went 
on three private visits to parishes in addition to his 
six pastoral visits: one to Prima Porta to see the 
living Nativity scene, another to San Gregorio VII to 
meet mafia victims and a third to the Basilica of St. 
Mary beyond the Tiber to meet the Community of 
Sant’Egidio.
“Prayer, giving thanks and helping others are how 
we get to Christmas “anointed with grace”. May the 
Virgin Mary accompany us on the path to Christmas 
and joy. And don’t forget about joy.” “It is painful to 
see Christians looking sad, with that anxious look of 
sadness on their faces, which shows you they are 
not at peace,” Francis said. “You will never see a 
saint with a long face, never: saints always have a 
look of joy on their face, or at least a look of peace 
where there is suffering.” “At the moment of greatest 
suffering, Jesus’ martyrdom, he had a look of peace 
on his face and was concerned about others, about 
his mother, about John, about others. “Children cry, 
they are noisy, they don’t stop moving. But it really 
irritates me when I see a child crying in church and 
someone says they must go out. God’s voice is in 
a child’s tears: they must never be kicked out of 
church,” Francis said meeting the families of children 
who have been baptised over the past year. “Their 
tears are the best sermon,” the Pope added.
 “‘Oh father, we are having a nice big lunch’: but this 
is not the true joy we speak of today,” Francis said. 
Joy “makes us want to throw a party of course, but 
joy itself is another thing entirely. And this is why the 
Church wants to show what Christian joy is all about.” 
St. Paul the Apostle says to the Thessalonians: 
“Now brothers and sisters, rejoice always”. And how 
can we rejoice? He says we should pray without 
ceasing and give thanks at every opportunity. We 
find Christian joy in prayer and in giving thanks to 
the Lord and for so many beautiful things.” In order 
to feel this Christian joy, “first pray and then give 
thanks”. “And how do I give thanks? Think of your life 
and think of all the good things life has given you.” 
“’But father, it is true, but I have also been given a lot 
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of bad things’. Ok, but think about the good things: ‘I have 
been given a Christian family, Christian parents, thanks 
to God I work, my family does not go hungry, we are all 
healthy.’. We have so many things to be grateful for and 
this gets us used to feeling joy.” Another way to help us 
feel joy is to “bring the message of joy to others”.
We are Christians and this comes from Christ and Christ 
means being anointed: we are anointed, the Spirit of the 
Lord is upon me because the Lord has consecrated and 
anointed me.” Being Christian means being anointed 
because “it leads us to bring the message of joy to those 
living in misery, to heal wounds, to free slaves, to carry 
out the Lord’s act of grace.” This is “the Christian vocation: 
going to others, to those who need help, be this material 
or spiritual help, to the many people who are anxious due 
to family problems.” “Bringing peace, bringing the oil of 
Jesus which does so much good and comforts the soul.”
Today Francis met 40 members of the Roma community 
that lives in the “nomad camp” at Tenuta Piccirillo in the 
old Green River campsite in the Prima Porta suburb of 
Rome. “The Church is with you, it welcomes you always, 
especially this parish. Always be close to the Church. 
Don’t lose hope.” These families – one of which has 18 

members – have been “adopted” by the parish of San 
Giuseppe all’Aurelio. In the off-the-cuff speech he gave 
offering encouragement and hope to the Roma community, 
Francis urged them to “seek work and integration, without 
despairing”. “Never lose hope in the future. Thank you for 
welcoming me,” the Pope said. After this, he greeted (and 
often hugged) each of the Roma people present, along 
with the volunteers from the Community of Sant’Egidio 
who are helping them.

Kramer’s Bar & Grill
1915 Yonge St Toronto 
Per Festa Private 
Kontakto Arben Toma 
Tel : 647-887-9058

www.kodra.org
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