
njerëzore. Po çfarë do që të na tregojë ky skenar? Në 
radhë të parë, autori, nuk vihet në veprim nga ndonjë 
lloj nostalgjije për «Edenin gaushesk të humbur». Mjeti 
letrar i pikturimit të një situatë ideale në fillim të 
narracionit nuk është se përpiqet të paraqesë vetë 
idealen. Vlera, së cilës mbetet si qëllim për t’i dhënë 
formën, nuk qëndron prapa në «origjinë», por përpara 
në projekt. Në zanafillë ekziston dinjiteti i Birit të 
Perëndisë, pra thirrja, ajo thirrje për ta dhënë formën 
në një projekt. Është një «vënie e fundit në zanafillë 
(ideja, çka mbetet, thellësisht biblike dhe e krishterë). 
Drejtimi që do të këshillohemi në bashkëjetesën tonë 
ka të bëjë me tipin e shoqërisë që duam të formojmë: 
me telostipin (Nga greqishtja télos, qëllim) e vet. Atje 
qëndron çelësi i karakterit të një populli. Kjo nuk do të 
thotë të injorosh elementet biologjike, psikologjike, 
psiko-sociale që ndikojnë në vendimet tona. Nuk mund 
të bëjmë më pak sesa ta çojmë prapa (në kuptimin 
negativ të kufijve, të kushtëzimeve, të ndarjeve sipas 
përmasave, por edhe në kuptimin pozitiv të marrjes me 
vete, të kesh brenda vetes, të lidhesh me ne) 
trashëgimin e marrë, sjelljet, preferencat, vlerat që 
kanë shkuar duke formuar gjatë kursit të kohës. Por 
një perspektivë e krisherë (e ky është një ndër 
kontributet e krishterimit ndaj njerëzimit në tërësinë e 
vet) di t’i japë vlerë si «asaj çka është e dhënë», asaj 
çfarë tashmë është në njeriun dhe nuk mund të jetë 
ndryshe, si asaj çfarë buron nga liria e tij, nga hapja e 
tij ndaj së resë; përfundimisht nga shpirti i tij si përmasë 
transhendente, përherë sipas potencialiteteve të «asaj 
çka është e dhënë». Megjithatë: kushtëzimet e 
shoqërisë dhe forma që kanë marrë, kështu, si zbulime 
dhe krijime të shpirtit finalizues me një hapje apo 
zgjerim gjithnjë e më të madh të horizontit njerëzor, së 
bashku me ligjin natyror këmbëngulin në ndërgjegjjen 
tonë, hyjnë në lojë dhe realizohen konkretisht në kohë 
e në hapësirë: në një bashkësi konkrete, të përbërë 
nga njerëz që bashkëndajnë një tokë, që vendosin 
objektiva të përbashkëta, që ndërtojnë një mënyrë të 
re të qenies njerëzore, të kultivimit të lidhjeve të 
shumëfishta të cilat i bashkojnë përmes shumë 
përvojave të bashkëndara, përparësive, vendimeve 
dhe ngjarjeve. Kështu plazmohet një etikë e përbashkët 
dhe hapja drejt një fati të përmbushjes që e përcakton 
njeriun si qenie shpirtërore. Kjo etikë e përbashkët, kjo 
«përmasë shpirtërore», është ajo çka për një turmë 
lejon të zhvillohet në tërësinë e vet pa arritur që disa 
njerëz të bëhen armiqtë e të tjerëve. Të mendojmë mbi 
një shtegtim, që duke u nisur nga një vend dhe duke u 
orientuar drejt një qëllimi të përbashkët i lejon kolonës 

që të mbetet e këtillë, përtej ritmit të ndryshëm apo 
hapit të secilit grup o individ. Ta sintetizojmë, atëherë, 
këtë ide. Vallë, çfarë bën të mundur që shumë persona 
sëbashku të formojnë një popull? Në radhë të parë 
është një ligj natyror, e pastaj një trashëgimi. Në radhë 
të dytë kemi një faktor psikologjik: njeriu bëhet njeri (i 
vetmi individid apo specie në evoluimin e vet) në 
komunikimin, në marrëdhënien, në dashurinë që e lidh 
me të ngjashmin e vet. Në fjalën dhe dashurinë. E, në 
radhë të tretë, këta faktorë biologjikë e psikologjiko-
evolutivë aktualizohen, vihen me të vërtetë në lojë, në 
veprimin e lirë, në vullnetin e lidhjes me njëri-tjetrin në 
një farë mënyre, për të ndërtuar jetën tonë me të 
ngjashmit tanë brenda një vargu preferencash dhe 
praktikash të bashkëndara (shën Agustini e përkufizonte 
popullin si «një bashkësi qeniesh racionale, shoqëruar 
nga komunikimi i harmonishëm i gjërave që ai do». 
(Agustini D’Ippona, De Civiltà Dei, 19, 24.) Elementi 
«natyror» rritet duke u bërë «kulturor», «etik»; instikti 
shoqërues fiton formë njerëzore në zgjedhjen e lirë për 
tu bërë një «ne». Zgjedhje që, si çdo veprim njerëzor, 
përpiqet të bëhet zakon (në kuptimin më të mirë të 
habitus) për të gjeneruar një ndjenjë të rrënjosur dhe 
për të formuar institucione historike, deri në pikën që 
secili prej nesh të vijë në botë në gjirin e një bashkësie 
tashmë të formuar (familja, «atdheu»), sigurisht pa e 
mohuar lirinë e përgjegjshme të individit. Dhe e gjitha 
kjo gjen një themel të patundshëm në vlerat që 
Perëndia ka ngulitur në natyrën tonë njerëzore; në 
fymën e shenjtë që na animon nga brenda dhe na bën 
bij të Perëndisë. Ky ligj natyror që na është dhuruar 
dhe ka qenë ngulitur brenda nesh derisa «të 
konsolidohet përmes moshës, të zhvillohet ndër vite e 
të rritet me kalimin e kohës». (Vincenzo di Lerino, 
Commonitorius adversus haereses, cap. XXIII.) Ky ligj 
natyror, që - në kursin e historisë dhe të jetës - është i 
destinuar të fuqizohet, të zhvillohet e të rritet, është ajo 
çfarë na shpëton nga i ashtuquajturi relativizëm i 
vlerave konsensuale. Vlerat nuk janë objekte me 
konsensus: thjeshtë, ato janë…

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

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

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

EJANI MBAS MEJE!

26 JANAR 2014

K ur Jezusi e mori vesh se e kishin burgosur Gjonin, u tërhoq në Galile. E lëshoi Nazaretin e 
shkoi e u vendos me banim në Kafarnaum, qytet bregdetar në krahinën e fisit të Zabulonit e 

të Neftalit, që të shkonte në vend fjala që tha Isaia profet: “Tokë e Zabulonit e tokë e Neftalit, në 
drejtim të detit, përtej Jordanit, Galileja paganë, populli që gjendej në errësirë pa një dritë të madhe; 
atyre që banonin në krahinën e hijes së vdekjes u lindi drita”. Qysh atëherë Jezusi filloi të predikojë: 
“Kthehuni, se Mbretëria e Hyjit është ngjat!” Ndërsa Jezusi po ecte përngjat Detit të Galilesë, pa 
dy vëllezër: Simonin që quhet Pjetër dhe Andreun, të vëllanë e tij, duke hedhur rrjetën në det; ishin 
peshkatarë. E u tha: “Ejani mbas meje e unë do t’ju bëj peshkatarë njerëzish!” Ata menjëherë lanë 
rrjetat e shkuan pas tij. Duke vazhduar rrugën mëtej, pa dy vëllezër të tjerë, Jakobin e Zebedeut dhe 
Gjonin, vëllanë e tij, në lundër bashkë me Zebedeun, atin e tyre, duke ndrequr rrjetat, dhe i thirri. 
Ata aty për aty lanë lundrën dhe babën e shkuan pas tij. Jezusi shkonte prej një vendi në një tjetër 
nëpër mbarë Galilenë, duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar Ungjillin e Mbretërisë e 
duke shëruar në popull çdo sëmundje e çdo lëngatë. Mt 4, 12-23
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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.

➍



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...
26 Janar  Shen Timoteu dhe Shen Titi
27 Janar  Shen Angjela Meriqi
28 Janar  Shen Tome Akuini
30 Janar  Shen Martina
31 Janar  Shen Gjon Bosko
Takim per Kungim te Pare dhe 
Krezmim...
Te gjithe ata te cilet i kane femijet per Kungim te Pare 
(First Comunion) ose per Krezmim (Confirmation) te 
vijne diten e diele 2 shkurt ne oren 11:15 te Kisha.
Hakun e Kishes per vitin 2013
e kane dhene:

Don Gjovani K. Kokona
Agron Vata
Aleks Coku
Aleks Stolaj
Aleksander&Adrian  Cukaj
Alfons Tarazhi
Alfred Shllaku
Altin Miri
Anton Brunga
Anton Vulevic (Vulaj
Anton Malaj
Anton & Violeta  Selmanaj
Arben Toma
Arben Marku
Arben Pepa
Astrit & Ermira  Simeqi
Beniamin Hasko
Dod Ndreu
Edi Linadi
Edmond Kacorri
Elvis Bzhetaj
Enton Nesha
Erion Tase
Fabian Pllumaj
Flamur Brajoviq
Florenc Duro
Fred  Kalaj
Gac Gjoka

Gazmend Gjidoda
Gjek & Lec Gashaj
Gjergj Gjinaj
Gjergj & Barbara Nikolla
Gjovalin Luli
Gjovalin Melaj
Gjovalin & Sandra Selmani
Ilir Shyti
Ilir Daka
Ilir Gjokaj
Jetnor Smakaj
Kreshnik Malaj
Lek Selmani
Leke Kapllaj
Linda Kalavaci
Ljuc Juncaj
Luigj Groshi
Luigj Lallinaj
Luk Gjolaj
Malot Hasaj
Marash Martini
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Ndoci
Mark Shkreli
Martin Vuktilaj
Martin Pjetri
Ndok  Macaj
Nikolin Vukelaj
Nua  Selmani
Nue Nikci
Nush Kacaj
Pal Rransburgaj
Paulin Marku
Paulin Lukani
Petrit  Ujkaj
Petrit  Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter Preka
Pjeter Tunaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Kacaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Prel Pepushaj
Qamil Llashtica
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Vushaj
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Taulant Dedja
Tom Merditaj
Tome Ivanaj
Tony  Isufaj
Valentin Malaj
Valete (Vladimir) Gjokaj
Vasel Dreshaj
Viktor Dokaj
Viktor Pleti
Vitor Mernacaj
Vladimir Doda
Zef Lulaj
Zef Deklaj
Zef Skrela (Shkreli)
Zef Prela

Hakun e Kishes per vitin 2014
e ka dhene Aleks Coku. Deri tani:

Aleks  Coku
Eduard  Shkreli
Prek Lekaj

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.
Pope Francis: build bridges of dialogue, 
not walls of resentment

Christians must build 
bridges of dialogue, not 
walls of resentment. 
These were the words of 
the Holy Father at Mass 
on Friday morning in the 
Vatican’s Casa Santa 
Marta.  Pope Francis 

reflected in his homily on the conflict between King Saul 
and David which is the focus of the day’s Old Testament 
reading. At one point, the Pope said, David has the 
chance to kill Saul, but he chooses “a different path: 
the path of dialogue, to make peace”.   All Christians, 
always, should follow the path of reconciliation, the 
Pope said, because that is what Jesus taught us, 
because Jesus showed us the way. In order to enter 
into dialogue, the Pope explained, it’s important to be 
meek, to be humble, even after an argument or a fight. 
It’s important to “bend”, to be flexible, so as not to reach 
breaking point.   However, the Pope recognised, it’s not 
easy to build dialogue, especially when we’re divided by 
resentment. It’s not written in the Bible, he said, but we all 
know that to be meek, to be humble, we have to swallow 
a lot of pride – but we must do so, because that’s how we 
build peace, with humility.    Humility may be hard, Pope 
Francis said, but allowing resentment to swell in our 
hearts is much worse than attempting to build a bridge 
of dialogue. When we allow resentment to grow, we end 
up isolated in the “bitter broth” of our own rancour. To 
be a Christian, instead, is to always be the bridge.    It’s 
important, Pope Francis continued, not to let too much 
time pass after a storm, after a problem. It’s important to 
build dialogue as soon as possible, because time allows 
the walls of resentment to grow taller, just as the weeds 
grow taller and get in the way of the corn – and when 
our walls grow tall, reconciliation becomes so difficult!   I 
am afraid of these walls, Pope Francis concluded, these 
walls that grow taller every day, building resentment and 
hatred. Let us follow instead the example of David, who 
defeated hatred with an act of humility.
Të edukohesh me dashurinë për kombin 
Shqipëroi: Ferdinand Ndocaj
Në masë të gjerë, kjo do të thotë që të jesh një komb: ta 
shohësh veten si pasardhës të angazhimit të burrave 
dhe grave të tjerë që kanë dhënë atë çfarë mundën, por 
edhe si ndërtues të një mjedisi të përbashkët, të një 
shtëpie, në dobi të atyre që do të vijnë pas nesh. Ne 
tanimë të bërë qytetarë «globalë», në leximin e Martín 
Fierro-së, mund të gjejmë diçka që të na ndihmojë «të 
zbresim në tokë» për të caktuar kufijtë e këtij «globalizimi», 
duke i përshkuar sërisht ngjarjet e njerëzve që e kanë 
ndërtuar kombin, duke e bërë për vete udhëtimin tonë si 

popull.   Të jesh një popull presupozon ,  së pari , një 
qëndrim etik, i cili lind nga liria   Përballë krizës, bëhet 
sërisht e nevojshme t’i përgjigjesh ca pyetjeve bazë: mbi 
çfarë mbështetet ajo çka quhet «detyrim shoqëror»? Ajo 
që, siç e themi zakonshmit, se rrezikon seriozisht të 
humbasë, çfarë është në fund të fundit? Çfarë është ajo 
diçka që më «obligon», që më «lidh» mua me njerëzit e 
tjerë në një vend të përcaktuar, deri në pikën për të 
bashkëndarë vetë fatin e tyre? Më lejoni ta parajap 
përgjigjen: bëhet fjalë për një çështje etike. Baza e 
marrëdhënies mes aspektit moral dhe atij shoqëror 
qëndron pikërisht në atë hapësirë (kaq të vështirë për ta 
përkufizuar), në të cilën njeriu është njeri në shoqëri, 
kafshë politike, siç do të thonte Aristoteli dhe e tërë tradita 
republikane klasike. Dhe është kjo natyrë shoqërore e 
njeriut për të bazuar mundësinë e një kontrate mes 
individëve të lirë, siç e propozon tradita demokratike 
liberale, (tradita shpesh herë të kundërta, siç e 
demonstrojnë konfliktet e shumta që lypsen në historinë 
tonë). Atëherë, të mbash krizën për problem moral 
presupozon domosdoshmërinë të kthehesh që t’i 
referohesh vlerave njerëzore, universale, të cilat 
Perëndia i ka mbjellë në zemrën e njeriut, dhe që shkojnë 
duke u maturuar me rritjen personale e komunitare. Kur 
ne ipeshkvinjtë përsërisim, vazhdimisht, se kriza është 
thelbësisht morale, nuk e bëjmë për t’u fshehur pas një 
moralizmi të pavlerë, duke e reduktuar të gjithë atë sa 
është politike, shoqërore dhe ekonomike në një çështje 
të ndërgjegjes individuale. Kjo do të ishte hipokrizi. Nuk 
jemi «duke e tërhequr ujin në mullirin tonë» (duke parë 
se ndërgjegjja dhe morali janë fushat ku Kisha ka më 
tepër kompetenca në vetvete), por po përpiqemi të 
evidentojmë vlerat kolektive që janë shprehur në 
qëndrime, veprime, dhe procese të rendit historiko-politik 
e shoqëror. Veprimet e lira të qenieve njerëzore, përtej 
pasjes së një peshë për sa i përket përgjegjësisë 
individuale, kanë pasoja me afat të gjatë: lindin struktura 
që i rezistojnë kohës, përhapin një klimë në të cilën vlera 
të caktuara mund të zënë një pozitë qendrore në jetën 
publike ose të mbeten të margjinalizuara nga kultura e 
tanishme. E edhe kjo rrëzohet përsëri në ecjen e shtruar 
morale. Për këtë arsye duhet ta gjejmë atë mënyrë të 
veçantë për të bashkëjetuar, për të qenë një bashkësi e 
dhënë në kursin e historisë sonë. Nga kjo pikëpamje, ta 
rimarrim në dorë poemën. Si çdo tregim popullor, Martín 
Fierro nis me një përshkrim të «parajsës së origjinës». 
Pikturon një realitet idilik, në të cilin gaucho jeton sipas 
ritmit të qetë të natyrës, i rrethuar nga afeksionet e veta, 
duke punuar me gëzim dhe zhdërvjelltësi, duke u kënaqur 
me kolegët e tij, i integruar në një botë të thjeshtë dhe 
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