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Atë ditë Jezusi doli prej shtëpisë dhe u ul të rrijë buzë detit. Një turmë e madhe populli ngarendi tek ai kështu që hypi 
në barkë dhe u ul ndenjur, kurse mbarë populli zuri vend në breg. U foli për shumë gjëra në shëmbëlltyra. Kështu u 

tha: “Doli mbjellësi për të mbjellë. Ndërsa po mbillte, disa kokrra ranë pranë udhës, erdhën shpendët dhe i hëngrën. Disa 
ranë në zallinë, ku kishte pak dhe. Mbinë shpejt, sepse nuk e kishin tokën e thellë. Porse, kur doli dielli, u vyshkën prej 
vapës dhe u thanë, pse nuk kishin rrënjë. Disa tjera ranë në ferra. Ferrat u rritën e ua zunë frymën. Kurse disa tjera ranë në 
tokë të mirë e ato dhanë fryt: njëra njëqindfish, tjetra gjashtëdhjetëfish e tjetra tridhjetëfish. Kush ka veshë, le të dëgjojë!”.  
Nxënësit iu afruan Jezusit dhe e pyetën: “Pse po u flet me shëmbëlltyra?” Ai u përgjigji: “Sepse ju e morët dhuratën t’i njihni 
fshehtësitë e Mbretërisë së qiellit, ndërsa ata nuk e morën. Për të vërtetë, atij që ka do t’i jepet edhe më dhe do të ketë me 
shumicë, kurse atij që s’ka, do t’i merret edhe ajo pakicë që ka. Për këtë arsye atyre u flas në shëmbëlltyra, sepse shikojnë 
e nuk shohin, dëgjojnë e nuk ndiejnë as nuk kuptojnë. Mbi ta plotësohet profecia e Isaisë që thotë: ‘Mirë do të dëgjoni, por 
s’do të kuptoni; mirë do të shikoni, por nuk do të shihni. Vërtet zemra e këtij populli s’ka më ndjenja, u bë i rëndë ndër veshë, 
sytë i janë mbyllur, që të mos shohë me sy, të mos dëgjojë me veshë, që të mos kuptojë shpirti i tyre e të mos kthehen. E 
unë i kisha shëruar!’ Lum sytë tuaj që shohin e veshët tuaj që dëgjojnë! Përnjëmend po ju them: shumë profetë e të drejtë 
dëshiruan të shohin çka ju po shihni, por nuk e panë, të dëgjojnë çka ju po dëgjoni e nuk e dëgjuan.  Tani dëgjoni ç’do të 
thotë shëmbëlltyra e mbjellësit: Secilit që e dëgjon Fjalën e Mbretërisë e nuk e kupton, i vjen i keqi dhe ia rrëmben atë që i 
qe mbjellë në zemër. Ky është ai që u mboll pranë udhës. E i mbjelli në zallinë, është ai që e dëgjon Fjalën dhe me gëzim 
e pranon, porse, për arsye se s’ka rrënjë në vetvete, pse është i paqëndrueshëm, posa të vijë ndonjë ngushticë ose salvim 
për shkak të Fjalës, përnjëherë e bjerr besimin. E i mbjelli në ferra, është ai që e dëgjon Fjalën, por kujdesi i tepruar i kësaj 
bote dhe gënjimi i pasurisë, ia marrin frymën Fjalës e ajo mbet pa fryt. E i mbjelli në tokë të mirë është ai që e dëgjon Fjalën, 
e kupton, dhe bie fryt: njëri njëqindfish, tjetri gjashtëdhjetëfish e tjetri tridhjetë-fish.” Mt 13, 1-23



Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:00 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...
14 Korrik  Shen Kamil de Lellis
15 Korrik  Shen Bonaventura
16 Korrik  Zoja Karme

Lutja për vizitë të suksesshme dhe të bekuar
të Atit të shenjtë, Françeskut Papë në Shqipëri
Veprim përgatitor për ardhjen e Françeskut Papë në 
Shqipëri

“O Atë i mirë, me ndërmjetësimin e 
Nënës së Këshillit të mirë,
të cilën etërit tanë e zgjodhën për 
mbrojtëse dhe pajtore,
të të Lumturës Nënë Terezë dhe të 
Shërbëtorëve të Hyjit,
po Të lutemi, që vizita që Ati i 
shenjtë, Françesku Papë,
do ia bëj Vendit tonë, të jetë e 
suksesshme dhe plot bekim.
Përtërije në dashuri për Ty dhe për 
njëri-tjetrin mbarë popullin shqiptar: 
të moshuarit, burrat dhe gratë, 
fëmijët dhe të rinjtë,
që të gjithë së bashku, në Hyjin, të 
jemi shembull i shenjtërisë së jetës.
Bëj që të Krishterët të shkojnë pas 
Krishtit dhe ta dëshmojnë,
para njerëzve të kohës sonë dhe 
breznive të reja.
Vizita e Pjetrit të ditëve tona le të jetë 

për ne nxitje,
forcë dhe shërim i shpirtit tonë të 
vuajtur,
që me gatishmëri, gjithmonë t’i 
jetojmë vlerat e vërteta,
që burimin e kanë në dashurinë e 
Krishtit.
Së bashku më Atin e shenjtë, 
Françeskun Papë,
na vizito, o Shpirti Shenjt dhe 
përtërije fytyrën e Vendit tonë,
dhe në të, përtërij të gjithë bijtë e 
bijat e tua, Shqiptar!
Amen.

Pikniku vjetor: te dielen 10 gusht...  
Edhe kete vit gjate 
piknikut do te kemi 
soccer turnment per 
kids dhe adults. Kush 
deshiron qe femijet 
te marrin pjese ne 
tournament duhet te 
kontaktoje me Mark 
Tarazhi cdo te hene 
ose te marte ne oren 
7:30 te mbremjes te 
adresa e fushes: 650 
Cosburn Ave, East 
York (East York Colligate School).  
Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene:

Aleks  Coku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Tinaj
Anton Brunga
Arben Toma
Arben Pepa
Arben Marku
Ardian Preçetaj
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Beniamin Hasko
Eduard  Shkreli
Erion Tase
Flobenc Shkalla
Gjergj  Nikolla
Ladi Lumaj
Lekë Tarazhi
Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Marash Martinaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Mhill Ftoni
Ndok Macaj
Ndue Cacaj
Nik Biçi
Nush Dokaj➋



➌

Paulin Lukani
Petrit Ujka
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Frani
Prek Spaqi
Prek  Kaçaj
Preke Gjonaj
Roza Kalaj
Rrok Gjoni
Sander Kosmaci
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Tom Ulaj
Ton Vocaj
Vaso Gjuravcaj
Viktor Pleti
Viktor Gjokaj
Vladimir Doda

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.
LUTJA KUSHTUAR VIKTIMAVE TË 
DIKTATURËS KOMUNISTE

Lutja është 
formuluar nga 
Drejtesi dhe Paqe, 
Shkodër dhe është 
miratuar nga Imzot 
Angelo Massafra

Të Lutemi o Zot
Sot ne këtë ditë 
simbolike
Në këtë vend 
dhimbjesh
Për ata të cilëve jeta 
u humbi
Në qelitë e ftohta
Mes lotësh e lutjesh 
të psherëtira nën zë
Lutemi për ata që u 

gllabëruan nga galeritë
Në punë skllavëruese
Me të vetmin shpërblim, bukë e ujë
Lutemi edhe për ata që nuk patën një vend të denjë
ku të prehen
Që u groposën si sende në këto shpate
Me një shishe në gjoks e një numër mbi kokë
Lutemi të kene gjetur paqen
Pranë teje, në amshim
Lutemi edhe për ata që mbijetuan
Të sfilitur, të tjetërsuar ne trup e shpirt
Të harruar e të përbuzur
Të lutemi hidh një rreze shprese
në vitet e tyre të fundit
Që pa pengje t`i mbyllin sytë
Lutemi edhe për shpirtrat e atyre

Që nga djalli u mashtruan
dhe munduan vëllezërit e motrat e tyre
të pafajshëm
Lutemi edhe për ata
Që lakmia u errësoi sytë
E për përfitime boshe
Lëshuan akuza e dëshmi të rreme
Dhe u vodhën jetën vëllezërve e motrave të tyre
Lutemi edhe për ata
Të lëkundurit e të  dobëtit
Që jetuan me frikë ne zemër
E që për të shpëtuar veten
Fundosën të tjerët
Lutemi që në çastet e tyre të fundit
Të kenë gjetur pendesën
Që barra e mëkateve
Të mos u rëndojë shpirtin në amshim
Lutemi që çfarë ndodhi
Kurrë më të mos përsëritet
Po ashtu te Lutemi o Zot
të na japësh urti, force dhe guxim
Ta mbajmë të gjallë kujtimin e tyre
E të ecim pa u ndalur përpara
Në shtigjet e vështira të pajtimit. Amen!

Karitasi i Milanos: “Kthehet trafiku i 
prostitucionit të shqiptareve”

Rritet numri i 
vajzave shqiptare, 
që dalin si prostituta 
në rrugët e Milanos. 
Fatkeqësisht, është 
njëri nga pasojat e 
hyrjes së Shqipërisë 
në zonën Shengen. 
Vajzat arrijnë lehtë, 
pa vizë, në Itali, duke 

e shtuar kështu numrin e femrave të shfrytëzuara 
nga kriminaliteti i organizuar. Sipas Karitasit milanez, 
me hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, 
duhet parashikuar krijimi i një agjencie kombëtare 
kundër trafikut të prostitucionit. Folëm me motër 
Claudia Biondin e Karitasit të Milanos: Mendoj se 
meqë është më e lehtë të hysh në Itali, mundësia për 
prostitucion konsiderohet sërish si potencial. Në fund 
të fundit, xhiroja e kriminalitetit shqiptar nuk është 
ulur kurrë: gjithnjë aktiv në tregun e prostitucionit, 
në trafikun e njerëzve e në atë të drogës. Përsa i 
përket prostitucionit, në shumë raste kemi parë 
se organizatorët janë shqiptarë, që kontrollojnë 
vajza rumune. Tani, me krizën e me lehtësinë për 
të ardhur në Itali, kthehen në treg vajzat shqiptare, 
që ishin zëvendësuar me rumunet, sepse mund të 
dilnin më lehtë nga vendi i tyre. Ju keni regjistruar 
një rritje prej 6% në numrin e vajzave shqiptare, që 
dalin në rrugë e, madje, edhe ndërrimin e shpeshtë 
të tyre… Tashmë është prirje, që shihet prej vitesh. 
Vajzat lëvizin gjithmonë. Ato vetë na tregojnë se 
qëndrojnë disa muaj këtu, pastaj transferohen në 
Francë, në Gjermani, në Spanjë, në Hollandë. 
Ndonjëra prej tyre ka punuar edhe nëpër vitrinat 
e seksit në Belgjikë, ose në Hollandë. Kush ka 
mundësi të lëvizë lirisht në vendet e zonës Shengen, 
sinqerisht, e lehtëson punën e rrjeteve kriminale, që 



kështu, nuk kanë shumë probleme për të shfrytëzuar 
femrat. Shpesh këto gra detyrohen të shesin drogë, 
apo jo? Disa prej tyre i përdorin këto helme, sepse 
jeta e tyre është veçanërisht e vështirë. Ndonjëra prej 
tyre na ka thënë se edhe e shpërndan. A ka vajza 
të mitura ndër to? Ka. Duken shumë të vogla. Është 
e qartë se nuk mund të jemi të sigurtë nëse janë 
të mitura, apo jo. Kur e kemi këtë siguri, thërrasim 
policinë. Cila është puna juaj, si Karitas, me këto 
vajza? I takojmë në rrugë. Kjo është përpjekje 
për t’i afruar vajzat, për të krijuar marrëdhënie me 
to, për t’i pritur me krahë hapur. Kanë nevojë të 
jashtëzakonshme për njerëz. Veprimtaret e Karitasit 
tregojnë se nëse nuk e ndërpresin bisedën, vajzat 
do të vazhdonin edhe për gjysëm ore. Për to, është 
edhe mënyrë për të pushuar. Ulen në makinën 
tonë, bisedojnë, pinë diçka e nganjëherë, i zë gjumi. 
Pastaj, u ofrojmë ndihmë për të dalë nga xhiroja, 
ose edhe i shoqërojmë për vizita mjekësore. Shpesh 
s’kanë mundësi të kujdesen për vetveten. Prandaj e 
kemi këtë shërbim, për t’i dëgjuar. Femrat, që duan 
të dalin nga rruga e prostitucionit, ose që, gjithsesi, 
duan të krijojnë marrëdhënie me ne e kanë nevojë 
për mbështetje, kanë në dispozicion këtë shërbim, 
i cili është i hapur çdo ditë, me asistentë shoqërorë 
që i dëgjojnë, i mbështesin e shërbejnë si filtër për 
hyrjen e tyre në struktura mikpritëse, që mund të 
jenë tonat, ose të tjera.
(Teksti vjen nga faqja e internetit  
http://sq.radiovaticana.va/news Radio Vatikani)

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

• Fergese
• Reçel fi ku, pjeshke, 

kumbulle, qershie
• Marinade Speci,

kastraveci, lakre
• Speca te pjekur
• Speca djeges 
• Panxhar i kuq
• Komposto kumbulle
• Uje Mineral Tepelene
• Coffee Skenderbeu

www.kodra.org

Produkte
Shqiptare!
Prodhuar dhe
importuar nga 
Shqiperia.

Pr
eg

ad
itj

a 
e 

bu
le

tin
it 

u 
m

un
de

su
a 

ng
a 

K
A

FE
 S

H
Q

IP
TA

R
E®

 S
K

ËN
D

ER
B

EU
, S

hi
jo

 T
ra

di
të

n 
– 

Te
l: 

1-
64

7-
87

4-
34

35
, W

W
W

.K
O

D
R

A
.O

R
G


