
për të përmbushur si duhet misionin e tyre: “Duhet 
ta pranojmë se thirrja për rishikimin dhe përtëritjen e 
famullive nuk ka dhënë ende fryte të mjaftueshme, 
që të jenë edhe më afër njerëzve, që të jenë vendet 
e bashkimit të gjallë dhe të pjesëmarrjes dhe që të 
orientohen krejtësisht kah misioni” (n.28). Lëvizjet 
kishtare mund të sjellin një zell të ri ungjillëzues, por 
duhet të mbështeten tek famullia dhe të integrohen në 
jetën e Kishës, që të mos mbeten “vetëm një pjesë e 
Ungjillit dhe e Kishës” (n.29). Ipeshkvi dioqezan duhet 
të përkrahë bashkësinë misionare të kishës së vet, 
duhet të rrijë me grigjën, herë duke i prirë, herë midis 
saj, herë duke e ndjekur, sepse grigja ka nuhatjen e 
vet. Ai duhet të dijë të dëgjojë të gjithë “e jo vetëm disa, 
që janë gjithmonë të gatshëm për t’i thurur lëvdata” 
(n.31). “Meqë jam i thirrur për të jetuar vetë çfarë u 
kërkoj të tjerëve – shkruan Papa Françesku – duhet të 
mendoj edhe për kthimin e papatit” (n.32). Ati i Shenjtë 
kujton gatishmërinë, që kishte treguar Gjon Pali II, për 
rishikimin e ushtrimit të parisë së Papës, shprehet 
se nuk janë bërë hapa përpara në këtë drejtim dhe 
shkruan se “edhe papati dhe strukturat qendrore të 
Kishës universale kanë nevojë të dëgjojnë thirrjen 
për kthim” (n.32), në shërbim të veprimtarisë baritore. 
Duke folur shkurtimisht për Konferencat Ipeshkvore, 
Papa mendon se mund të merret në shqyrtim dhënia 
e kompetencave për ushtrimin e autoritetit doktrinar, 
sepse “centralizimi i tepruar nuk e ndihmon, por e 
ndërlikon jetën e Kishës dhe dinamikën e saj misionare” 
(n.32), që kërkon “guxim dhe shpirt krijues” (n.33). 
(Radio Vatikani)
US Church stands up for migrants

MEXICAN MIGRANTS
Bishops have launched 
National Migration 
Week (Sunday 5 
January-Saturday 11 
January) as a part of a 
campaign to push for 
immigration reform
ALVER METALLI
BUENOS AIRES
US bishops have 
organised a week-long 

series of initiatives focusing on the migration issue, to 
ask an immigration reform that would give legal status

to 11 million illegal immigrants. The event is due to run 
from Sunday 5 January to Saturday 11 January. But 
this year’s campaign also has a number of other goals 
which have been outlined in the English page of the US 
Episcopate’s Migration and Refugee Service website.
The campaign aims to raise awareness among US 
citizens and public institutions about various aspects of 
migration. It focuses on the situation of minors, who are 
the most vulnerable and are exposed to exploitation and 
abuse; the situation of those living illegally in the US, of 
those who have become victims of human trafficking in 
all its various guises and of refugees who are escaping 
conflict and political or religious persecution.
The USCCB’s Migration and Refugee Services are 
asking everyone, Catholics and non-Catholics alike, to 
send post cards to push Congress “to pass just and 
compassionate immigration reform.” The post card 
outlines five requests addressed to Congress. It is 
asked to: provide a path to citizenship for undocumented 
persons in the country; preserves family unity as 
a corner-stone of our national immigration system; 
provides legal paths for low-skilled immigrant workers 
to come and work in the United States; restores due 
process protections to our immigration enforcement 
policies and that it addresses the root causes (push 
factors) of migration, such as persecution and economic 
disparity.
As far as human trafficking is concerned, the US 
Church aims to encourage people to report all cases 
of exploitation witnessed to the police. In the case of 
refugees, “long term solutions need to be implemented 
so that [they] are not forced to remain in camps but 
can reintegrate into society and become contributing 
members of it.”
US bishops introduced National Migration Week over a 
quarter of a century ago. This year it also coincides with 
the 10th anniversary of the Apostolic Letter “Strangers 
No Longer Together on the Journey of Hope” published 
jointly with the Mexican Bishops’ Conference in 2003.

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

FJALA

5 JANAR 2014

N   ë fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte në Hyjin e Fjala ishte Hyj. Kjo ishte në fillim në Hyjin. Prej Saj u bë çdo 
gjë e pa Të nuk u bë asgjë. E çdo gjë që u bë, e pati në Të jetën e Jeta ështe drita e njerëzve; e Drita 

shndriti në errësirë e errësira nuk e pushtoi. 
Qe një njeri i dërguar prej Hyjit. Emri i tij ishte Gjon. Ai erdhi si dëshmitar, për të dëshmuar Dritën, që të gjithë 
të besojnë nëpër të. Ai nuk ishte Drita, por për të dëshmuar Dritën. Drita e vërtetë që shndrit çdo njeri, erdhi në 
botë. Ishte në botë e bota u krijua prej Saj, e bota nuk e njohi. Erdhi ndër të vetët, e të tijtë nuk e pranuan. Atyre 
që e pranuan u dha zotësinë të bëhen bijtë e Hyjit: atyre që besojnë në Emrin e tij. Këta s’i bëri bijtë të Hyjit as 
gjaku as prirja e mishit as prirja e njeriut, por Hyji. E Fjala u bë njeri e banoi ndër ne. Ne e pamë lavdinë e tij, atë 
lavdi që prej Atit i përket Birit të vetëm plot hire të vërtetë. 
Gjoni e dëshmon Atë. Ai shpall: “Ky është ai, për të cilin thashë: ‘Ai që vjen pas meje, është më i madh se unë, 
sepse ishte përpara meje’!” Vërtet, prej plotësisë së tij të gjithë ne morëm, madje, hir mbi hir. Vërtet, Ligji u dha 
nëpër Moisiun, porse hiri dhe e vërteta erdhën nëpër Jezu Krishtin. Hyjin kurrë askush nuk e pa: Biri i vetëm, që 
është Hyj, një natyrë me Atin, Ai bëri të njihet.  Gjn 1, 1-18

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.
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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...
06 Janar  Dëftimi i Zotit
07 Janar  Shen Rajmondi nga Penjaforti
09 Janar  Shen Adriani
12 Janar  Pagëzimi i Jezusit
Mesha Shenjte 6 Janar, Dita Ujit 
t’Bekuar... 

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
e kane dhene Dod Ndreu, Sokol Vushaj.

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
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 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

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.
Evangelii gaudium - Përmbledhje 

Kapitulli i parë i 
dokumentit Evangelii 
gaudium i kushtohet 
transformimit misionar 
të Kishës. Krishti e ka 
dërguar Kishën në botë 
për të shpallur lajmin 
e mirë, prandaj misioni 
nuk është gjë tjetër, 
veçse bindja ndaj këtij 
mandati: “Shkoni dhe 
bëjini të gjithë popujt 
nxënësit e mi. Pagëzojini 
në Emër të Atit e të Birit 
e të Shpirtit Shenjt dhe 
mësojini të zbatojnë 
gjithçka ju urdhërova”  
(Mt 28,19-20). Në 

Shkrimin e Shenjtë shfaqet shpesh fjala “dalje”. Hyji nxjerr 
Abrahamin nga toka e tij, dërgon Moisiun për të çliruar 
popullin, i thotë Jeremisë të shkojë tek ata, tek të cilët Ai 
do ta dërgojë. Në kontekstin e historisë së shëlbimit “të 
gjithë jemi të ftuar të pranojmë këtë thirrje: të dalim nga 
rehatia jonë e të marrim guximin për t’i mbërritur të gjitha 
periferitë, që kanë nevojë për dritën e Ungjillit” (n 20). 
Gëzimi misionar zë fill dhe plotësohet në këtë dalje të 
përhershme drejt periferive. Shembullin më të mirë na e 
ka dhënë vetë Jezusi, kur u thotë apostujve: “Të shkojmë 
tjetërkund, në fshatrat përreth, që të predikoj edhe atje, 
se për këtë kam ardhur” (Mk 1,38). Kjo gatishmëri për të 
“dalë” e për të “shkuar” tjetërkund për të kumtuar Ungjillin, 
mbështetet në besimin se fjala, që shpallim, ka një forcë 
të veten në jetën e njerëzve, si fara: pasi mbillet, mbin 
vetë. “Kisha duhet ta pranojë këtë liri të parrokshme të 
Fjalës, që është vepruese sipas mënyrës së vet dhe 
në forma shumë të ndryshme, të tilla, saqë shpesh u 
shpëtojnë parashikimeve tona dhe i thyejnë skemat 
tona” (n. 22). Ajo duhet të jetë thellësisht e bashkuar 
me Krishtin, por ky bashkim me të duhet të jetë shëtitës, 
sepse “gëzimi i Ungjillit është për të gjithë popullin e nuk 
mund të përjashtojë askënd” (n. 23).  Papa rendit pesë 
foljet themelore që tregojnë karakteristikat e veprimit të 
Kishës mes njerëzve: me marrë nismën, me u përfshi, 
me shoqnue, me dhanë fryte dhe me festue. Sikurse 
Zoti na ka dashur dhe na ka shpëtuar me nismën e vet, 
edhe Kisha duhet të dijë të marrë nismën për të shkuar 
drejt të tjerëve e jo vetëm të presë vendnumëro, sepse 
ajo “jeton me dëshirën e pashtershme për të dhuruar 

mëshirë. Kjo dëshirë është fryt i përjetimit të mëshirës 
së pafundme të Atit dhe forca e saj shtytëse” (n.24). 
Mbartësi dhe përçuesi i Ungjillit duhet, gjithashtu, të 
përfshihet në jetën e të tjerëve, duke mësuar nga Jezusi, 
që përkulet e u lanë këmbët apostujve. Bashkësia 
ungjillëzuese duhet t’i “shkurtojë distancat” (n.24) dhe, 
po qe nevoja, edhe të pranojë poshtërimin, të prekë 
trupin e vuajtur të Krishtit tek njerëzit dhe të marrë 
“erën e deleve”. Lajmëtarët e ungjillit, i shoqërojnë me 
durim njerëzit, të cilëve u kumtojnë lajmin e mirë. Nuk e 
humbin durimin për shkak të kufizimeve të veta apo të të 
tjerëve, por presin frytet, që pjek Hyji në popullin e vet, 
pavarësisht nga egjra, që mbin në arën e jetës së botës. 
Gëzimin e fryteve të Hyjit Kisha e kremton në bukurinë 
e liturgjisë, “ungjillëzon dhe ungjillëzohet me bukurinë 
e liturgjisë” (n.24). Në veprimtarinë e saj ungjillëzuese, 
bashkësia e krishterë duhet të ripërtërihet gjithmonë me 
anë të kthimit kah Hyji dhe kah burimi i thirrjes së saj. 
Ajo nuk është një administratë, që duhet të shpëtojë e 
të ruajë veten, por bashkësi “në gjendje të përhershme 
misioni” (n.25), prandaj, siç thoshte Pali VI, ka nevojë të 
“ndreqë të metat” duke u pasqyruar në modelin e Krishtit. 
Strukturat nuk duhet të bëhen pengesë për shpalljen e 
Ungjillit, e vetmja që e bën të re jetën dhe, “pa jetën e re 
dhe shpirtin e mirëfilltë ungjillor, pa besnikërinë e Kishës 
ndaj thirrjes së saj, çfarëdolloj strukture prishet në pak 
kohë” (n.26). Strukturat kanë nevojë të rinohen përherë, 
për të qenë “një kanal i përshtatshëm për ungjillëzimin 
e botës aktuale dhe jo për të ruajtur vetveten” (n.27). 
Ndër strukturat kishtare, famullia është, nga njëra anë e 
pashmangshme, nga ana tjetër, “është shumë plastike, 
mund të marrë forma shumë të ndryshme, që kërkojnë 
gatishmërinë për të ndryshuar dhe krijimtarinë misionare 
të bariut dhe të bashkësisë” (n. 28). Papa thotë se 
famullitë presin ende të gjejnë formën e dëshirueshme 

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.

Mesha Shenjte diten e 
Ujit t’Bekuar kremtohet ne 
mbremje ne oren 7:30


