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Trinia Shenjte

15 Qershor 2014

Në atë kohë Jezusi i tha Nikodemit: “Vërtet, Hyji aq fort e deshi botën, sa 
që e dha një të vetmin Birin e vet, kështu që, secili që beson në të, të mos 

birret, por ta ketë jetën e pasosur. Në të vërtetë Hyji nuk e dërgoi Birin që ta 
dënojë botën, por që bota të shpëtojë nëpër të. Kush beson në të nuk dënohet, 
ndërsa kush nuk beson, ai është dënuar që tani, pse nuk besoi në Emrin e 
Njëlindurit, Birit të Hyjit.” Gjn 3, 16-18



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...
19 Qershor KORPI I KRISHTIT
21 Qershor Shen Luigj Gonzaga
Festa e Korpit te Krishtit 19 qershor...

Festa e Korpit të 
Krishtit është mister 
i pakapshëm për 
mendjen njerëzore 
që nuk ndriçohet 
nga feja, që nuk 
frymëzohet e nuk 
gjallërohet nga 
dashuria e Krishtit. 
Kjo festë na kujton 
Sakramentin e 
Eukaristisë, në të 
cilin Krishti na la 
gjithë vetveten: 
korp e gjak, shpirt 
e hyjni. Prandaj 
edhe konsiderohet 
gjithnjë si më i shenjti 
ndër Sakramente.
I Shenjtueshmi 

Sakrament i Eukaristisë, kujtesë e gjallë e flijimit të 
Krishtit Shëlbues, themeluar atë të Enjte të Madhe të 
cilën e quajmë të Shenjtë, kur Shpëtimtari i njerëzimit, 
Jezusi kremtoi Pashkët e tij të fundit me apostujt e 
vet: ishte Darka e Mbrame, plotësimi i darkës së 
Pashkëve hebraike e përurim i ritit Eukaristik.
Pra, në Eukaristinë Shenjte, Jezusi vërtetë e dhuron 
Korpin e Gjakun e tij, bëhet Bukë e gjallë, ushqim 
i pashtershëm e i domosdoshëm për të gjithë 
shekujt. Eukaristia, themeluar nga Jezu Krishti në 
Darkën e Mbrame me apostujt, është Sakramenti 
intim, familjar, prandaj në Kishën e lashtë, kur jepej 
kungimi, shqiptoheshin fjalët: “sancta sanctis – 
dhuratë shenjte për shenjtorët”. 
Kështu, “secili më parë të shqyrtojë mirë vetveten 

e pastaj të hajë nga kjo bukë e të pijë nga ky kelk!” 
që janë shenjë e dorëzimit të jetës e të historisë së 
Krishtit në shenjën e bukës e të vërës eukaristike, 
në mënyrë që besimtarët të mund të hyjnë në lidhje 
e bashkimin intime me të. Pra Eukaristia është forcë 
që shkon përtej mureve të Kishave tona, sepse 
në këtë sakrament vet Zoti është gjithnjë bërë 
nëpër udhët e njerëzimit e të botës për shëlbimin 
e amshuar. Për këtë Fjala e Zotit e kësaj feste na 
thërret të bëhemi rrugë e Krishtit që përshkon botën 
me dritën e Tij Jetëdhënëse. Në Bukën Eukaristike 
ne bashkohemi shpirtërisht me Krishtin, e lejojmë 
veten të depërtohemi, të përshkohemi nga Ai që 
është Zot, Krijues e Shëlbues. Kështu jeta jonë 
njerëzore shkrihet me të Jetën e Tij hyjnore. Ne 
shndërrohemi në jetën e Tij, që është dashuri e 
gjallë. Në këtë mënyrë Adhurimi Eukaristik bëhet 
pjesë e domosdoshme për t’u bashkuar përherë e 
më tepër me Krishtin Zot.
Kjo festë na flet me një gjuhë të mbinatyrshme, të 
vështirë për mendjen tonë njerëzore, e cila mbetet 
si e mundur nga misteri. Prandaj për t’i zbuluar 
thellësitë mahnitëse të pranisë së Krishtit në trajtën 
e bukës e të vërës, duhet pasur fe të gjallë, apo më 
mirë lypet feja e gjallëruar nga dashuria. Vetëm kush 
beson e kush dashuron, mund të kuptojë paksa nga 
ky mister i pagabueshëm i fesë së krishterë, falë të 
cilit Zoti bëhet i afërt me vogëlsinë tonë njerëzore, e 
do lumturinë tonë, na tregon se Ai është dashuria e 
pakufishme që dhuron jetën e pavdekshme. 
“ Ky është Korpi im, ky është Gjaku im”: këto fjalë i 
dëgjojmë çdo herë që kremtojmë Meshën Shenjte, 
Eukaristinë, do të thotë përkujtimin e Besëlidhjes së 
Re e të Amshuar që Zoti ka vendosur me njerëzimin 
nëpër Birin e vet Jezu Krishtin, për shëlbimin 
(shpëtimin) e mbarë botës.
Prandaj në misterin e shenjtë të Korpit e të Gjakut të 
Jezus Krishtit, Zoti i jep njerëzimit dhuratën e jetës, 
dhuratën e bashkimit dhe të paqes. Në Sakramentin 
e Eukaristisë që është burimi e kulmi i çdo shenjtërie, 
i çdo fuqie shpirtërore, besimtarët e adhurojnë Zotin, 
e shpallin lavdinë e Tij të përjetshme dhe ushqehen 
në gurrën e përjetësisë.
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
Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj➋



➌

Marash Martinaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Mhill Ftoni
Ndok Macaj
Ndue Cacaj
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.
“The Church is not a house for rent 
or in which to do business” 

POPE FRANCIS
The Pope in Santa Marta: no to Christian 
“uniformisti”, “alternativisti” and “vantaggisti” 
(those who seek consistency, those who have 
an alternative, those seeking benefits )

DOMENICO AGASSO JR | ROME
The Church is “free”, and not “rigid”. Word of Pope 
Francis. The Pontiff emphasized this during the 
Mass at Casa Santa Marta, as reported by Vatican 
Radio 
In his homily he warned of three groups of people 
who want to be called Christians: the “uniformisti”, 
the “alternativisti” and “vantaggisti”. For them, “the 
Church is not their home, “they rent it”.
Reflecting on today’s Gospel, Pope Bergoglio 
focused on unity in the Church. “Many – he said – 
say they are in the Church”, but “they have one foot 
inside” and “the other has not yet entered”.   In this 
way they manage to be in both places”, “inside and 
outside”. “For these people - the Pope warned - the 
Church is not their home, do not feel it as their own. 
For them it’s rented. There are “some groups – he 
said - that rent the Church, but do not claim it as their 
home”-
The Pope has therefore listed three ‘categories’ of 
Christians: the first is made up of “those who want 
everyone to be equal in the Church”.  “Martyrizing 
the Italian language a bit,” he joked, these could be 
called the “uniformisti”:  “The uniformity. The rigidity. 
They are hard! That’s not the freedom given by the 
Holy Spirit. And they make confusion between what 
Jesus preached the Gospel with the doctrine, and 
their doctrine of equality. And Jesus never wanted 
his Church to be so rigid. Never. And these, for 
such an attitude, do not enter the Church. They call 
themselves Christians, but their rigid attitude drives 
them away from the Church”.
Another part is formed by those who always have 
their own idea, “and they do not want it to be like 
that of the Church, have an alternative”.  They are 
the “alternativisti”:  “I enter the Church, but with this 
idea, with this ideology. And so they only partially 
belong to the Church.  These too have one foot out 
of the Church. For these too, the Church is not their 
home, it does not belong to them. At some point they 
rent the Church. In the beginning when the Gospel 
was being preached they existed!  Just think of the 
Gnostics that the Apostle John beat so hard, right? 
‘We are ... yes, yes ... we are Catholics, but with these 
ideas. An alternative. They do share that feeling one 
with the Church”.
And then there’s the third group: those who “call 
themselves Christians, but they do not enter the 
Church from the heart”: they are the “vantaggisti” 
who “seek benefits, they go to the Church, but 
for personal benefit, and end up doing business 
in Church”. The “businessmen”. “We know them 
well! They existed from the beginning. There 
was Simon the Magician, Ananias and Sapphira. 
They took advantage of the Church for their own 
profit. And we saw them in the parish or diocesan 
community, religious congregations, some of which 
are benefactors of the Church, many, eh!  They brag 
that they are benefactors and in the end, behind the 
table, they did business.  And these too, do not feel 
the Church as a mother, as their own. And Jesus 
said, “No! The Church is not strict, one, alone: the 
Church is free!”



Francis then continued: God says, “If thou want to 
enter into the Church, it must be for love”, to give “all 
your heart and not to do business and make profit”. 
The Church, the Pope pointed out, “is not a house 
for rent”, the Church “is a home to live in”, “like your 
own mother”.
The Pope admitted that this is not simple, because 
“temptations are many”.  But, he pointed out, what 
keeps the Church united, “in diversity, freedom and 
generosity is only the Holy Spirit”, “this is his job”. 
The Holy Spirit “is harmony in the Church. The unity 
of the Church is harmony”. We are “all different none 
of us are the same thank God”,  otherwise “it would 
be a hell”.  And “we are all called to be meek like the 
Holy Spirit”.
And it is precisely this meekness “the virtue that will 
save us from being rigid, from being ‘alternativisti’ 
and from being ‘vantaggisti’ or businessmen in the 
Church: meek like the Holy Spirit It is meekness that 
transforms the Church from a rented house to our 
home.”

Radio Maria!
Degjoje drejtperdrejt ne www.radiomaria.al 
Kush deshiron te kontaktoje me Radio Marine ose 
te kerkoje lutje mundet me text message ne numrin 
+355-69-333-3302 ose duke telefonuar ne numrin 
MagicJack 484-961-1564
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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.


