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Bekimi

3 Gusht 2014

Në atë kohë, kur Jezusi dëgjoi për vdekjen e Gjon Pagëzuesit, shkoi prej andej me 
barkë dhe u shmang në një vend të pabanuar – në vetmi. Por, kur e hetoi populli, 

u nis pas tij këmbë prej qyteteve. Kur doli Jezusi prej barke, pa një turmë të madhe 
njerëzish, pati dhembshuri për ta dhe i shëroi të sëmurit e tyre. 
Në mbrëmje iu afruan nxënësit e thanë: “Vendi është i shkretë dhe u bë vonë; lëshoj 
njerëzit të shkojnë në fshatra e të blejnë ushqim.” Jezusi u përgjigj: “Nuk është nevoja 
të shkojnë: jepnu ju të hanë!” Ata iu përgjigjën: “S’kemi këtu por pesë bukë e dy peshq.” 
Jezusi vijoi: “M’i bini këtu!” 
Pastaj i dha urdhër popullit të ulet në bar. I mori pesë bukët e dy peshqit, i çoi sytë kah 
qielli, i bekoi, i ndau dhe ua dha nxënësve, kurse nxënësit turmës. Të gjithë hëngrën e 
u nginë. I mblodhën tepricat: dymbëdhjetë shporta plot me copa. E ata që hëngrën, pa i 
numëruar gratë e fëmijët, ishin rreth pesë mijë meshkuj.  Mt 14, 13-21



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...
04 Gusht  Shen Gjon Maria Vianney
05 Gusht  Zoja e borës
06 Gusht  Shndërrimi i Krishtit
08 Gusht  Shen Dominiku
09 Gusht  Shen Edit Stein

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 
duke filluar nga ora 10:30 paradite...   

Hyrja eshte 5 dollare 
per person (femijet 
nen 12 vjeç falas). 
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 
(phone 647-606-0159).  
Vini re: Mesha Shenjte diten e piknikut do te 
kremtohet ne oren 1 te Kisha ku zhvillohet 
pikniku: pra nuk do te kete Meshe ate dite ne 
Browns Line, por vetem te vendi i piknikut.
Midland Ontario, shtegtim 
(pilgrimage) te dielen 31 gusht....
Te dielen 31 gusht do te vizitojme vendin e shenjte dhe 
historik te Midland. Aty do kemi Meshen ne oren 
2 dhe bekimin me reliket (relics) e shenjterve, si 
edhe viziten e pjeses se vjeter historike. Nisja nga 
Browns Line do te jete ne oren 10:30 me autobus. 
Çmimi per person ne autobus eshte 32 dollare.
Rregjistrimet mbyllen me date 11 gusht!!! 
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
Edmond Kacorri
Eduard  Shkreli
Erion Tase➋



➌

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 Dokaj
Paulin Lukani
Petrit Ujka
Pjerin Kalaj
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
Zef Deklaj

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.
Imzot Mirdita për vizitën e Papës 
Françesku në Shqipëri
Te enjten, Konferenca 
Ipeshkvnore e 
Shqipërisë njoftoi 
programin e vizitës së 
Papës Françesku në 
Tiranë, më 21 shtator. 
Në udhëtimin e tij të 
parë evropian, Ati i 
Shenjtë do të vijë në 
një qytet, për të cilin 
është tashmë “Qytetar 
Nderi”. Tirana po 
përpiqet të zbukurohet 
për ta pritur sa më 
mirë kreun e Kishës 
Katolike, sipas traditës së mikpritjes shqiptare. Po 
rregullohet sheshi “Nënë Tereza”, ku Papa do të 
kremtojë meshën në orën 11.00, si edhe Muzeu 

Historik Kombëtar; po bëhen punime në Pallatin e 
Kongreseve, ku do të jetë Qendra e Shtypit, që do 
të presë gazetarët nga e gjithë bota, dhe është në 
plan prodhimi i dokumentarit “Pritja”, gjithnjë me 
rastin e vizitës së Atit të Shenjtë. Qeveria ka vënë 
në dispozicion 600 milion lekë për këto shpenzime. 
Por si e pret shpirtërisht populli shqiptar vizitën 
e Papës Françesku? Respekti për të përvijohet 
që në motivazionin e dhënies së titullit “Qytetar 
Nderi i Tiranës”.  “Në nderim të veprimtarisë dhe 
përkushtimit që ka dëshmuar çdo ditë, për të 
respektuar dhe inkurajuar njerëzit e thjeshtë, pa 
ndasi fetare apo status social, nëpërmjet shembullit 
të jetës së tij dhe veprave në krye të Selisë së Shenjtë, 
si dhe përzgjedhjen për të vizituar dhe bekuar si 
kryeqytetin e parë të Europës, pikërisht Tiranën, 
kryeqytetin e Shqipërisë, simbol i bashkëjetesës 
fetare , i një populli besimplotë dhe mirënjohës për 
mbështetjen e vazhdueshme që i ka dhënë Selia e 
Shenjtë”, shkruhet në motivazionin e Bashkisë së 
kryeqytetit.
Pope to attend ecumenical meetings 
and meet poor children on visit to 
Albania
(©LaPresse)
( © L A P R E S S E ) 
POPE FRANCIS
The schedule 
for Francis’ trip 
to the Albanian 
capital Tirana on 
21 September has 
been released. 
Archbishop Mirdita 
said the Albanian martyr Church is an example of 
coexistence
DOMENICO AGASSO JR | TURIN
On his forthcoming trip to the Albanian capital, 
Tirana, on Sunday 21 September, Pope Francis 
will meet with State and religious leaders, the local 
clergy and some children who are being cared for in 
various charity organisations. The Holy See Press 
Office has published the full schedule of the Pope’s 
one-day visit, during which he will give six speeches.
Francis will depart from Rome’s Fiumicino airport 
at 7:30 am (CET) and will arrive at Tirana’s “Mother 
Teresa” international airport at 9 am. Here. The 
Albanian Prime Minister Edi Rama will be there to 
welcome him. At 9:30 am there will be a welcome 
ceremony in the square in front of the Presidential 
Palace, after which the Pope will pay a courtesy visit 
to the President, Bujar Nishani in the “Green Study”. 
At 10 am Francis will have a meeting with the country’s 
political leaders and will deliver his first speech.
At 11 am, the Pope will celebrate mass in in Mother 
Teresa Square and the Angelus prayer will follow 
after another brief speech. At 1:30 pm Francis 
will meet and lunch with Albanian bishops in the 
Apostolic Nunciature.
At 4 pm the Pope will meet with leaders of other 
religions and Christian denominations at the Catholic 
University “Our Lady of Good Counsel”.  →

  



Toronto • Scarborough • Mississauga • Brampton 

Rocco C Lofranco L.LB

The Madison Centre
4950 Yonge Street Suite 600
Toronto ON M2N 6K1

At 5 pm he will celebrate Vespers with priests, religious 
sisters and brothers, seminarians, and members of various 
lay movements at St. Paul’s Cathedral. At 6:30 pm he is due 
to meet with children from the “Centro Betania,” along with 
representatives from other charitable institutions of Albania. 
The Pope will give a speech on each of these three occasions. 
The visit will conclude with a farewell ceremony at Mother 
Teresa airport at 7:45 pm. He will depart for Rome at 8 pm and 
is scheduled to arrive at Rome’s Ciampino airport at 9:30 pm.
The Albanian Church is grateful for the Pope’s visit, the 
Archbishop of Tirana, Mgr. Rrok Mirdita, told Vatican Radio. 
“It is thanks to our Church’s communion with the successor 
of Peter and our loyalty towards him that our people have 
experienced the feeling of belonging to the universal Church, 
even when the successor of Peter and the universal Church 
were considered to be enemies of the nation. I am thinking 
of the persecution during the regime of Communist dictator 
Enver Hoxha brought Albania’s religions closer together,” the 
archbishop underlined. “ Now it is the successor of Peter who 
is turning his attention toward us and is coming to visit us to 
confirm us in the faith and pay tribute to Catholic martyrdom and 
suffering and not only. The Albanian Church awaits his arrival 
with joy and affection but other religions and non-believers also 
deeply esteem and respect him.”
Mirdita recalls that persecution during the communist regime 

strengthened the bonds between religions and the four main 
communities (Sunni Muslims, Orthodox, Catholics and Bektashi 
Muslims) cohabit peacefuly. “Some suggested that sectarian 
tensions would follow on the fall of Communism, but that didn’t 
happen,” he said.
Twenty one years after John Paul II visited Albania, the 
Archbishop of Tirana recalls that his visit was like a loving 
caress on the tortured body of a martyr Church. It brought 
light to the entire nation. He rebuilt the Church hierarchy and 
consecrated the first four bishops.” Now, he continued, “society 
has changed a lot, but some challenges remain the same, like 
corruption, poverty, unemployment, organized crime and justice.”

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.
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