
kushtuar, shenjtëroret, definimet solemne të dogmave etj.
Qysh në katakombet e Romës të shek. II dhe III vërehen 
figura të zojës. Për më tepër lindja dhe zhvillimi i ciklit liturgjik 
të krishtlindjeve prej shek. IV do të na jep mundësi të reja 
për zhvillimin e nderimit ndaj më të madh marian. Pra është 
pikërisht Koncili i Efezit i cili do të shtojë mundësitë e një 
zhvillimi më të madh të këtyre elementeve me definimin e 
“theotokos” (Zoja e Bekuar, Nëna e Zotit (Hyjlindëse).
Kështu lajmërohen kisha kushtuiar Zojës Bekuar. Se sa 
ishte përhapur kjo dukuri na dëshmojnë edhe tekstet e shën 
Çirilit të Aleksandrisë (+ 444). “Të falem, o Nëna e Zotit! 
Besimtarët e drejtë i kushtojnë kisha emrit tënd në qytete, 
fshatra e ujdhesa”.
Kisha më e vjetër kushtuar Zojës Bekuar në Romë duket 
të jetë në vendin e kishës së sotme S. Maria trans Tiberim, 
atëherë Zoja e Madhe (S. Maria Maggiore).
Me rëndësi është të thuhet se me ndërtimin dhe kushtimin 
e kishave Zojës së Bekuar do të shtohet edhe nderimi i 
fegureve të saja.
Për këtë më tepër ishte e njohur Lindja se sa Perëndimi. 
Figura e parë e njohur e Zojës quhet “odegitria” të cilës sipas 
traditës mretëresha Eudoksia prej Jeruzalemi i’a dërgon 
kusherirës se veet Pulherisë. I përshkruhej shën Lukës. 
Në Lindje edhe një tjetër i përshkruhej shën Bartolomesë 
(Armeni).
Në Perëndim gjithashtuato ekzistonin por që nga shek IV. 
Kështu çdo kulturë do ta paraqes në mënyrën e vet: Arti 
bizantin e paraqet si mbretëreshë pranë Krishtit, Mbretit të 
botës; renesansa e paraqet në pastërtinë e bukurisë klasike; 
Baroku si gruan e veshur me diell, fituesen e djallit dhe 
periudha moderne si bashkëpuntore në veprën e shëlbimit.
Festa e parë e Zojës lajmërohet në shek. e V në Lindje. 
Dëshmi janë hymnet e një shkrimtari sirian Balaja 
por edhe fjalimi i famshëm i Proklit të Carigradit i vitit 
429. Bëhet fjalë për të kremten e Zojës së Bekuar me 
theksin mbi virgjiritetin e saj dhe festohej me 26 dhe  
27 dhjetor pas Krishtlindjes.

Lutja të “Falem Mari” në mënyrën e sotme si lutet përbëhet 
prej tekstit të shën Lukës (1,28.42). Rruzarja e Zojës si një 
mënyrë jo liturgjike e lutjes së “Të falemi Mari” i përshkruhet 
shën Dominikut (1170-1221).

Lutja Engjëlli Tenzot për herë të parë përmendet në një 
kuvend françeskan në Pizë më 1236, ndërsa Mbretëreshe 
e Qiellës në kohën e Pashkëve në vend të Engjëlli tenzot ka 
hyrë në shekullin e XVIII dhe e porositë papa Benedikti XIV.

Festat e Zojës Bekuar
Kalendari Romak i Reformuar për mbarë Kishën përmban 
këto festa të Zojës së Bekuar:
Tri të kremte: Maria - Nëna e Hyjit (1 janar); Të Ngriturit 
ne qiell (15 gusht); Të Zënët e pa mëkat te Zojës  
(8 djetor).

Pope Francis: Angelus appeal on 
behalf of persecuted Christians

(Vatican Radio) Pope 
Francis appealed on 
Thursday for Christians 
who suffer violence, 
discrimination and all 
manner of injustice 
because of their 
faithfulness to Christ and 
His Gospel. The Pope’s 
call for prayerful solidarity 
with persecuted faithful 
came on the Feast of St 
Stephen, the first martyr, 
and a day after bomb 
attacks on a Catholic 
church and a Christian 
neighbourhood market 
in Baghdad, Iraq, that 
killed thirty-eight people. 
“We are close to those 
brothers and sisters 
who, like St. Stephen, 

are unjustly accused and subjected to violence of various 
kinds,” said Pope Francis. He went on to say, “This happens 
especially where religious freedom is still not guaranteed or 
not fully realized.”   

The Holy Father explained that, even in countries that 
have protections for freedom and human rights “on 
paper,” believers in general, “and especially Christians, 
encounter [abridgements of their liberty – It. limitazioni] 
and discrimination.”   Pope Francis departed from his 
prepared remarks to note that there are indeed a great many 
Christians who suffer in these ways – more even than in the 
time of the first Christians – and paused to lead the faithful 
in praying the Ave, Maria! on their behalf. He went on to say 
that Christians ought not be surprised by such mistreatment, 
since Jesus said such things would happen and that they 
offer good occasion for profound witness. “Nevertheless,” 
he said, “Injustice in the civil [sphere] must be denounced 
and eliminated.”  The Holy Father’s appeal came at the end 
of his reflection ahead of the traditional St Stephen’s Day 
Angelus prayer, during which he spoke of the holy deacon 
and proto-martyr’s feast as being, “in full harmony with the 
deeper meaning of Christmas.” Pope Francis added, “In 
martyrdom, in fact, violence is overcome by love, death by 
life. The Church sees in the sacrifice of the martyrs their 
‘birth’ into heaven. So [on this day] we celebrate the ‘birth’ of 
Stephen, which springs from the depths of the birth of Christ. 
Jesus turns the death of those who love Him into the dawn 
of new life!”

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

➍

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

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

FAMILJA SHENJTE

29 DHJETOR 2013

P   asi u nisën dijetarët, qe se engjëlli i Zotit iu dëftua në ëndërr Jozefit e i tha: “Çohu, merre fëmijën dhe t’ëmën 
e tij, e ik në Egjipt. Rri atje deri që të them unë, sepse Herodi do ta kërkojë fëmijën për ta vrarë.” Ky u çua, 

natën e mori fëmijën dhe t’ëmën e tij, e shkoi në Egjipt. Banoi atje derisa vdiq Herodi që të plotësohej fjala e Zotit 
e thënë me gojë të profetit: “Nga Egjipti e thirra Birin tim.” Kur vdiq Herodi, engjëlli i Zotit iu duk në ëndërr Jozefit 
në Egjipt dhe i tha: “Çohu, merre fëmijën dhe t’ëmën e tij e shko në dhe të Izraelit, sepse vdiqën ata që kërkonin 
t’ia merrnin jetën djalit.” Atëherë ai u çua, mori fëmijën e t’ëmën e tij dhe shkoi në dhe të Izraelit. Por, si mori vesh 
se në Jude mbretëronte Arkelau në vend të Herodit, t’et, pati frikë të shkojë atje; dhe i mësuar në ëndërr prej Hyjit, 
shkoi në krahinën e Galilesë. Si arriti atje, zuri vend në një qytet që quhet Nazaret, për t’u plotësuar fjala që thanë 
profetët: ‘Do të quhet Nazareas. Mt 2, 13-15.19.-23
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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...
31 Dhjetor Saint Sylvester
01 Janar  Mary Mother of God
02 Janar  Saint Basil the Great
03 Janar  The Most Holy name of Jesus
04 Janar  Saint Elizabeth Ann Seton
05 Janar  Epiphany of the Lord
Mesha Shenjte 1 Janar...
Mesha ne festen e Zojes, Nene e Hyjit, me date 1 janar 
kremtohet ne oren 12:30
Bekimet e shtepiave...
Kush deshiron ti bekohet shtepia te lajmeroje Meshtarin 
ne numrat 416-503-4509 ose 647-558-9382. Bekimet 
jane çdo jave nga e hena deri te shtunen.
Femijet per Kungim te Pare dhe 
Krezmim...
Femijet qe rregjistrohen per Kungim te Pare (First 
Communion) dhe Krezmim (Confirmation) duhet te sjellin 
kopie te Çertifikates se Pagezimit.
Hakun e Kishes per vitin 2013
kane dhene Pjeter Preka, Valentin Malaj, Elvis Bzhetaj.

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
Edi Linadi
Edmond Kacorri
Elvis Bzhetaj
Enton Nesha
Erion Tase
Fabian Pllumaj
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
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 (Pero) Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter Preka
Pjeter Tunaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Kacaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Prel Pepushaj
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
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

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.
The Solemnity of Mary, the Mother of 
God. (January 1)

This feast, closely 
connected to the feast of 
Christmas, is the most 
important and oldest 
of the major feasts of 
Mary. It is based on the 
source of her privileges: 
her motherhood. Jesus 
Christ, God’s Son “ born 
of a woman,” (Galatians 
4,4) came to deliver us 
from sin and make us 
children of God. He is 
also Mary’s Son, and 
she, his mother, helps 
bring his blessings to the 
world. She is
“truly the Mother 
of God and of the 

Redeemer...not merely passively engaged by God, 
but freely cooperating in the work of our salvation 
through faith and obedience.” (Lumen Gentium,53,56)
Mary was not simply a passive instrument in God’s hands; 
rather she discovered and accepted new dimensions to 
her motherhood as her life unfolded. Scripture indicates 
signs of her new unfolding motherhood.
At the marriage feast in Cana in Galilee, where Jesus 
worked his first miracle, Mary is “the Mother of Jesus” 
who manifests
“ a new kind of motherhood according to the spirit 
and not just according to the flesh, that is to say 
Mary’s solicitude for human beings, her coming to 
them in the wide variety of their wants and needs. 
At Cana in Galilee there is shown only one concrete 
aspect of human need, apparently a small one and 
of little importance (“They have no wine”). But it has 
a symbolic value, this coming to the aid of human 
beings means, at the same time, bringing those 
needs within the radius of Christ’s messianic mission 
and salvific power.” (Pope John Paul 11, Redemptoris 
Mater 21)
Mary’s care for humanity and its needs would not limited 
to her earthly life; it lasts “without interruption until the 
eternal fulfilment of all the elect. (Lumen Gentium, 62)
Whether in her own lifetime or from her place in heaven, 
Mary’s solicitude for human beings looks, above all, to 
making known the messianic power of her Son. At Cana 
in Galilee she told the servers at table, “Do what he tells 
you.” (John 2,5) In all her care for others, she points out 
Jesus to them.
Throughout her life, then, Mary was a follower of her Son. 

At the foot of the cross, her motherhood reached a new 
maturity when Mary experienced her Son’s redeeming 
love for the world. Her spirit was touched and refined by 
the mystery of his death and resurrection.
From his cross, Jesus, seeing his mother and the disciple 
whom he loved standing there, said to Mary, “Woman, 
behold your son.”(John 19,25-27)
“The words uttered by Jesus signify that the motherhood 
of her who bore Christ finds a ‘new’ continuation in 
the Church and through the Church, symbolized and 
represented by John. “ (Redemptoris Mater, 24)
Before Pentecost, awaiting the coming of the Holy Spirit 
promised by Jesus, the disciples “continued with one 
mind in prayer with the women and Mary, the mother of 
Jesus, and with his brethren.”(Acts 1,14) “Thus Mary who 
is present in the mystery of Christ as Mother becomes- 
by the will of the Son and the power of the Holy Spirit- 
present in the mystery of the Church. In the Church too 
she continues to be a maternal presence, as is shown by 
the words spoken from the cross:’Woman, behold your 
son.’ ‘Behold, your mother.’ “
Nderimi ndaj Zojës së Bekuar
Detyra e Zojës së Bekuar në veprën e shëlbimit përmes 
Jezu Krishtit është e asaj natyre saqë, e vetmja prej 
njerëzve e meriton të quhet bashkëshëlbuese. Në BR e 
shofim atë jo vetëm në faktin e mishërimit dhe vdekjes 
– varrimit – ngjalljes por edhe në bashkimin e Kishës së 
parë (Vap 1,14) “Të gjithë këta ishin të përqëndruar prore 
së bashku në uratë me disa gra, me Marinë, Nënën e 
Jezusit, dhe me vëllezërit e tij”.
Kur autorë të ndryshëm thonë se deri në Koncilin e Efezit 
(431) nuk ka pasur ndonjë nderim liturgjik ndaj Zojës 
mendohet në aso nderimi çfarë sot Kisha e ka e që është 
zhvilluar gjatë historisë psh. festat e Zojës, kisha që i janë 

➋ ➌

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.


