
“’Nuk mund t’i shërbesh edhe Zotit, edhe parasë’. Nuk 
mundemi: o njëri, o tjetra! E ky nuk është komunizëm! 
Ky është Ungjill i pastër! Këto janë fjalët e Jezusit! 
Paraja të sjell një farë mirëqënie, fillimisht. Shumë 
mirë… Pastaj, e ndjen veten pak si të rëndësishëm e 
ja ku vjen mendjemadhësia. E lexuam edhe në psalm. 
Nuk të duhet gjë mendja e madhe, por ti ndjehesh 
njeri me rëndësi: e kjo është mendjemadhësia. E nga 
mendjemadhësia tek kryelartësia. Janë tri shkallë: 
pasuria, mendjemadhësia e kryelartësia”. 
Askush s’mund të shëlbohet me para, theksoi me forcë 
Ati i Shenjtë. Është udha e Qoftëlargtit:
“’Por, o Atë, unë i lexoj dhjetë Urdhërimet e Tënzot 
e askund nuk flitet keq për paranë’. Kundër cilit prej 
Urdhërimeve mëkatojmë kur bëjmë diçka për para? 
Kundër të parit! Mëkati është idhujtaria! Sepse paraja 
kthehet në idhull e atij kulti i falesh… Etërit e parë 
të Kishës përdornin një fjalë të fuqishme. Thoshin: 
‘Paraja është bajga e djallit’. E kështu është, sepse 
na bën idhujtarë e na sjell krenari të sëmurë e bëhemi 
maniakë të gjërave të kota, që na largojnë nga feja, na 
korruptojnë”.
Udha për t’i shërbyer Zotit, për të ndjekur Krishtin, iu 
kthye edhe një herë Papa Shën Palit Apostull, nuk 
është pushteti idhujtar, që mund të japë paraja, por 
përvuajtëria e, edhe durimi e butësia ndaj atyre, që 
bëjnë mëkatin e mendjemadhësisë e të kryelartësisë.

Misioni Shqiptar ‘E LUMJA NENE 
TEREZA’ organizon: 
MBREMJE/DARKE PER NDER TE SE 
MADHES NENE TEREZA

DATA: E Diele 13 Tetor (long weekend) 
ne oren 7 PM

Adresa: 739 Browns Line, Toronto 
Çmimi: 60 $ (10 vjeç e sipër); 35 $ (5-10 vjeç)
Telefono: Nik Biçi 647-309-0592
 Vasel Dreshaj 647-267-4222
 Gjovalin Selmani 647-500-3875
 Petrit Ujka 647-629-7769
Muzik live nga grupi Vllaznimi me kengetaret 
Albina Nrejaj, Ismet Hysa dhe Bardhyl Abazi ne tastiere.

Ju mirëpresim

Çdo të dielë në orën 11:15 Rruzarja dhe Mesha Shenjte

➍

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

Tel. 416 503 4509 Fax. 416 253 5899
www.misioninenetereza.com

BESNIKERI

22 Shtator 2013
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U  thoshte edhe nxënësve të vet: “Ishte një njeri i pasur, i cili kishte mbarështuesin që e paditën se ia 
shkapërderdhte pasurinë. 2 E thirri dhe i tha: ‘Ç’po dëgjoj kështu për ty? Jep llogari për mbarështimin 

tënd, sepse t’i s’mund të jesh më mbarështues.’ Atëherë mbarështuesi tha me vete: ‘Çka të bëj pasi zotëria po 
ma heq mbarështimin? Të mih... ? Nuk mundem! Të dal e të lyp... ? Më vjen turp! E di ç’do të bëj që njerëzit 
të më pranojnë në shtëpitë e veta kur të nxirrem prej mbarështimit.’ Atëherë thirri një nga një borxhlinjtë e 
zotërisë së vet. E pyeti të parin: ‘Sa i detyrohesh zotërisë tim?’ Ai iu përgjigj: ‘Një qind masë vaj.’ Mbarështuesi 
i tha: ‘Merre letrën tënde, ulu me të shpejtë e shkruaj pesëdhjetë!’ Pastaj e pyeti të dytin: ‘Po ti sa detyrohesh?’ 
Ai i tha: ‘Një qind kora grurë.’ I tha mbarështuesi: ‘Merre letrën tënde e shkruaj tetëdhjetë!’ E zotëria e lëvdoi 
mbarështuesin e padrejtë që punoi aq me shkathtësi. Dhe njëmend, bijtë e kësaj bote janë më të kujtueshëm 
në marrëdhënie me njëri-tjetrin se sa bijtë e dritës. Ndërsa unë po ju them: fitoni për vete miq me anë të 
pasurisë së rreme të kësaj bote që, kur kjo t’ju mungojë, t’ju pranojnë në banesat e amshuara. Kush është 
besnik në gjëra të vogla, është besnik edhe në gjëra të mëdha; e kush nuk është besnik në gjëra të vogla, ai 
nuk është besnik as në gjëra të mëdha. Po qe se nuk u dëftuat besnikë në pasurinë e rreme, kush do t’jua 
besojë pasurinë e vërtetë? Po qe se nuk u dëftuat të besueshëm në gjënë e huaj, kush do t’jua japë tuajën?
Asnjë shërbëtor nuk mund t’u shërbejë njëkohësisht dy zotërinjve: Sepse, ose do ta urrejë njërin e tjetrin do ta 
dojë, ose pas njërit do të shkojë e tjetrin do ta përbuzë. Nuk mund t’i shërbeni Hyjit dhe pasurisë.” Lk 16, 1-13

EJA, SHPIRTI SHENJT,
dhe mbushe zemrën time me dhuratat e Tua.

Bëj që dashuria ime të jetë e vërtetë
dhe zemra ime bujare.

Më ndihmo në nevojat e mia,
dhe ma jep diturinë të bëj çfarë është e drejtë.

Më këshillo kur jam në dyshim,
më forco kundër dobësive të mia,

më mbro kur jam i tunduar
dhe më ngushëllo kur jam i frikësuar.

Ki mirësi të më dëgjosh, O Shpirti Shenjt,
dhe mbushe me dritën tënde zemrën, mendjen dhe 

shpirtin tim.
Më ndihmo të jetoj një jetë të shenjtë

dhe të rritem i mirë e në hir.
AMEN.

 COME, HOLY SPIRIT,
and fill my heart with Your gifts.

Let my love be true
and my charity be generous.

Help me in all my needs,
and grant me knowledge

to do what is right.
Advise me in my doubts,

strengthen me in my weakness,
protect me when I am tempted

and console me when I am afraid.
Graciously hear me, O Holy Spirit,

and pour Your light
into my heart, mind and soul.

Help me to live a holy life 
and grow in goodness and grace.

AMEN.



Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 11:15 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...
23 Shtator Shen Piu nga Pietralcina
26 Shtator Shenjterit Kozmai dhe Damiani
27 Shtator Shen Vinçenc de Pauli
28 Shtator Shen Vinçeslavi
29 Shtator Mihaeli, Gabrieli dhe Rafael
Hakun e Kishes per vitin 2013
kane dhene deri tani, Gac Gjoka, Martin Vuktilaj. 

Don Gjovani K. Kokona
Agron Vata
Aleks Coku
Aleksander & Adrian Cukaj
Altin Miri
Anton Brunga
Anton Vulevic (Vulaj
Anton & Violeta  Selmanaj
Arben Toma
Arben Marku
Astrit & Ermira  Simeqi
Beniamin Hasko
Edi Linadi
Edmond Kacorri
Florenc Duro
Gac Gjoka
Gjek & Lec Gashaj
Gjergj Gjinaj
Gjergj & Barbara Nikolla
Gjovalin & Sandra Selmani
Ilir Daka
Jetnor Smakaj
Kreshnik Malaj
Lek Selmani
Linda Kalavaci
Luk Gjolaj
Malot Hasaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Vuktilaj
Martin Pjetri
Nikolin Vukelaj
Nua  Selmani
Nush Kaçaj
Paulin Marku
Paulin Lukani

Pjerin Kalaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Gashaj
Tom Merditaj
Tome Ivanaj
Tony  Isufaj
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!

Anton Brunga ka dhene kontribut 1000 dollare per 
projektin e qendres shqiptare.
Qamil S. Llashtica ka dhene kontribut 200 dollare per 
shpenzimet e Kishes.
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.
Pope warns love of money is root 
of all evil
The love of money is the root of all evil: that stark 
warning contained in St Paul’s first letter to Timothy 
was at the heart of Pope Francis’ homily at his morning 
Mass in Santa Marta on Friday. 
Reflecting on the way in which greed can corrupt our 
hearts and weaken our faith, the Pope stressed we can 
never serve God and money at the same time. Money, 
the Pope went on, sickens our minds, poisons our 
thoughts, even poisons our faith, leading us down the 
path of jealousy, quarrels, suspicion and conflict. While 
money begins by offering a sense of wellbeing, if we 
are not careful wealth can quickly lead to vanity, self-
importance and the sin of pride. 
Pope Francis noted many people may object that the 
Ten Commandments say nothing about the evils of 
money. Yet when we worship money, he said, we are 
sinning against the first Commandment and making 
money our idol in place of God. The early Fathers of 
the Church, he said, put it in a very blunt way, calling 
money the dung of the devil which corrupts and leads 
us away from our faith.
Instead of focusing on money, the Pope said, we should 
strive for justice, piety, faith and charity, as well as the 
gifts of patience and meekness which are the ways of 
the Lord. Pope Francis concluded with the wish that 
God will help each one of us to avoid falling into the 
trap of making money our idol. 

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.
Papa Françesku: Fytyra e Krishtit në 
fëmijët e palindur e në të moshuarit, 
jeta është e drejta e parë e njeriut

Çdo fëmijë, që 
abortohet, ka fytyrën 
e Zotit. Kështu tha 
sot Papa Françesku, 
duke pritur në Sallën 
Klementina në 
Vatikan, rreth njëqind 
mjekë të Federatës 
Ndërkombëtare të 

Shoqatave Mjekësore Katolike. Ata janë mbledhur 
në Romë deri më 22 shtator, për Konferencën X 
ndërkombëtare me temë “Ungjillëzimi i ri, praktika 
obstetrike dhe kujdesi për nënën”. Ati i Shenjtë u kërkoi 
atyre ta mbrojnë jetën, pa u lëkundur, duke luftuar 
kulturën, që kërkon eliminimin e qenieve njerëzore, 
sidomos kur janë më të dobta fizikisht, ose shoqërisht:
“Çdo fëmijë i palindur, i dënuar padrejtësisht me abort, 
ka fytyrën e Jezu Krishtit, ka fytyrën e Zotit, i cili akoma 
para se të lindë e pastaj, i sapolindur, provon refuzimin 
e botës. E çdo i moshuar… megjithëse i sëmurë rëndë, 
apo në ditët e fundit të jetës, mban në vetvete fytyrën 
e Krishtit. Nuk mund të hidhen, siç propozon kultura e 
mbeturinave! Nuk mund të hidhen!”
Siç thotë “Deklarata për abortin” e Kongregatës për 
Doktrinën e Fesë, e drejta e parë e njeriut është e 
drejta për jetën. Gjërat mund të shiten, por njerëzit 
kanë dinjitet, theksoi Papa, vlejnë më shumë se sendet 
e nuk mund të kenë çmim. Për këtë arsye, mbrojtja 
e jetës është një nga përparësitë e Magjisterit të 
Kishës Katolike. Në shoqërinë e sotme, reflektoi Ati 
i Shenjtë me mjekët e pranishëm, janë bërë shumë 
përparime shkencore në mjekësi, por, paradoksalisht, 
mjekët e kanë të vështirë të mbeten shërbëtorë të 
jetës. “Çorientimi kulturor – shtoi Papa – ka prekur 
edhe një fushë, që dukej e paprekshme: mjekësinë. 
Megjithëse, për natyrën e tyre, janë në shërbim të 
jetës, profesionet shëndetësore detyrohen nganjëherë 
të mos e respektojnë atë”:
“Kjo gjendje paradoksale shihet në faktin se, ndërsa 
njeriut i jepen të drejta të reja, nganjëherë, edhe me 
pretendimin e rremë se janë të drejta, jo gjithmonë 

mbrohet jeta si vlerë parësore dhe e drejtë kryesore e 
çdo njeriu. Qëllimi i fundëm i veprimtarisë mjekësore 
mbetet gjithnjë mbrojtja dhe promovimi i jetës”.
Pastaj, Papa Françesku iu drejtua veçanërisht 
gjinekologëve:
“Dikur, gratë që ndihmonin gjatë lindjes, i quanim ‘si-
nëna’, si të ishte një nënë njëlloj si tjetra, si nëna e 
vërtetë. Edhe ju jeni ‘si-nëna’ e ‘si-baballarë’, edhe ju”.
Por ç’duhet të bëjnë mjekët katolikë në veçanti? Duhet 
të jenë gati për ta mbrojtur jetën me çdo kusht:
“Ky është impenjim i ungjillëzimit të ri, që shpesh ju 
kërkon të ecni kundër rrymës, duke paguar personalisht 
një çmim të lartë. Zoti mbështetet edhe në ju për të 
përhapur ‘ungjillin e jetës’”.
Prandaj, vazhdoi Ati i Shenjtë, repartet e gjinekologjisë, 
nëpër spitale, të kthehen në vende të privilegjuara 
dëshmie e ungjillëzimi, sepse aty ku Kisha bëhet mjet 
për të dëshmuar praninë e Zotit të gjallë, kontribuon 
në humanizimin e vërtetë të njeriut e të botës. Kështu, 
struktura shëndetësore bëhet vend, ku mjekimi i 
njerëzve nuk është zanat, por mision:
“Nuk ekziston ndonjë jetë njerëzore më e shenjtë se 
tjetra, ashtu si nuk ekziston ndonjë jetë njerëzore, që 
ka më tepër kuptim se tjetra, nga pikpamja cilësore. 
Besueshmëria e sistemit shëndetësor nuk matet 
vetëm me efikasitetin e tij, por sidomos me kujdesin e 
dashurinë për njerëzit, jeta e të cilëve është gjithnjë e 
shenjtë dhe e padhunueshme”. 
Ati i Shenjtë në Shtëpinë e Shën 
Martës: ‘jo’ idhujtarisë së parasë, nuk 
mund të shkojmë në meshë e pastaj, të 
mos pyesim për kënd

Paraja e sëmur 
mendjen dhe fenë, 
duke na nxitur të 
marrim një udhë të 
gabuar. Kështu tha 
Papa Françesku, sot 
paradite, në meshën e 
kremtuar në Shtëpinë 
e Shën Martës në 

Vatikan. Kur e kthen paranë në idhull, nënvizoi 
Papa, bëhesh maniak i përtacisë, i kotësisë dhe i 
mendjemadhësisë. “Nuk mund t’i shërbejmë edhe Zotit, 
edhe parasë” citoi Ati i Shenjtë Shën Palin Apostull, në 
liturgjinë e sotme. Ka diçka në dëshirën për para, që na 
largon nga Hyji. Edhe vetë Jezusi pohon se lakmia për 
para është nëna e të gjitha të këqiave e të largon edhe 
nga feja, pohoi Ati i Shenjtë:
“Paraja e sëmur mendimin, e sëmur fenë dhe e bën 
të ecë nëpër një udhë tjetër. Sa fjalë përtacie, sa 
diskutime të kota… Prej këndej lindin smira, grindjet, 
thashethemet, dyshimet e këqia, konfliktet e njerëzve 
me mendje të korruptuar, që s’pyesin për të vërtetën 
dhe e konsiderojnë fenë burim fitimi. ‘Jam katolik, 
shkoj në meshë, sepse kjo më jep një farë statusi. 
Shihem me sy të mirë… Por nën rrogoz, bëj ç’të dua, 
apo jo? Kam kultin e parasë!’ E këtu gjejmë një fjalë, 
që e shohim shpesh nëpër gazeta: ‘Njerëz me mendje 
të korruptuar’. Paraja të korrupton! Nuk ke rrugëdalje”.
Nëse zgjedh udhën e parasë, vazhdoi Papa Françesku, 
do të korruptohesh. Prandaj Jezusi thekson:

➋ ➌


