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Në atë kohë, Jezusi tha: “Për të vërtetë, për të vërtetë, po ju them: ai që në vathë të deleve nuk hyn 
nëpër derë, por tjetërkah kërcen brenda, ai është vjedhës dhe cub. Ai që hyn nëpër derë, ai është 

bariu i deleve. Atij derëtari i çel derën e delet e dëgjojnë zërin e tij. Ai i thërret delet e veta me emër dhe u 
prin përjashta. E kur i qet përjashta të gjitha delet e veta, u prin dhe delet i shkojnë mbas, sepse e njohin 
zërin e tij. Pas të huajit nuk do të shkojnë me siguri, por do të ikin, sepse nuk e njohin zërin e të huajit.”  
Jezusi u tregoi këtë shëmbëlltyrë, por ata nuk e morën vesh ç’deshi t’u thotë me të. Prandaj Jezusi u 
tha përsëri: “Përnjëmend, përnjëmend po ju them: unë jam dera e dhenve. Të gjithë ata që erdhën 
para meje janë vjedhës dhe cuba; porse delet nuk i dëgjuan. Unë jam dera: kush hyn nëpër mua, do të 
shëlbohet: do të hyjë e do të dalë dhe do të gjejë kullosë. Vjedhësi s’vjen për tjetër, por për të vjedhur, 
për të prerë e për të bërë dëm. Unë erdha që delet ta kenë jetën e ta kenë me plotësi.” Gjn 10, 1-10



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...
13 maj   Zoja e Fatimas
14 maj   Shen Matia
Hakun e Kishes per vitin 2014
e ka dhene Marin Muzhani:

Aleks  Coku
Altin Miri
Anton Tinaj
Arben Toma
Arben Pepa
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Beniamin Hasko
Eduard  Shkreli
Gjergj  Nikolla
Ladi Lumaj
Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Marash Martinaj
Marin Muzhani
Mark Shkreli
Ndok Macaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Frani
Prek Spaqi
Preke Gjonaj
Roza Kalaj
Rrok Gjoni
Sander Kosmaci
Sokol Ujka
Tom Ulaj
Ton Vocaj
Vaso Gjuravcaj
Viktor Pleti
Viktor Gjokaj

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.
Papa Françesku: shenjtorët nuk janë 
heronj, por mëkatarë të përvuajtur, që 
e lënë Jezusin t’i shenjtërojë

Shenjtorët nuk 
janë heronj, por 
mëkatarë, që 
e ndjekin pas 
Jezusin në udhën 
e përvujtërisë e të 
kryqit, kështu e lënë 
veten në duart e tij, 
që t’i shenjtërojë. 

Sepse askush nuk mund ta shenjtërojë vetveten. 
Ky, thënë me dy fjalë, ishte lajtmotivi i homelisë së 
sotme, mbajtur nga Papa Françesku gjatë Meshës, 
kryesuar në Shtëpinë e Shën Martës.  Duke u nisur 
nga Leximi i parë, që përshkruan kthimin e Shën 
Palit i cili, nga armik i Kishës, u bë shenjt, Papa 
Françesku shpjegoi ç’ kuptim ka shprehja “Kisha 
është e shenjtë”: “Po si mund të jetë e shenjtë, 
nëse të gjithë jemi brenda saj? Mëkatarë, të 
gjithë, këtu. E Kisha, shenjte! Ne jemi mëkatarë, 
po ajo është e shenjtë. Është nusja e Jezu 
Krishtit e Ai e do, Ai e shenjtëron, e shenjtëron 
ditë për ditë me flijimin e tij eukaristik, sepse e 
do me gjithë zemër. E ne jemi mëkatarë, por në 
një Kishë të shenjtë. E edhe ne shenjtërohemi 
me këtë përkatësi ndaj Kishës: jemi bij të Kishës 
e Kisha Nënë na shenjtëron, me dashurinë e 
saj, me Sakramentet e Dhëndrit të saj”. Në letrat 
e tij, Shën Pali, kujtoi Papa, u flet shenjtorëve, na 
flet ne: mëkatarë, por bij të Kishës shenjte, të 
shenjtëruar përmes Korpit e Gjakut të Krishtit: “Në 
këtë Kishë shenjte Zoti zgjedh disa njerëz, për 
ta vënë më në pah shenjtërinë, që ta shohin të 
gjithë se është Ai, që shenjtëron, se askush nuk 
mund ta shenjtërojë vetveten, se nuk mund të 
ketë asnjë lloj kursi, për t’u bërë shenjt, se të 
jesh shenjt, nuk do të thotë të bëhesh fakir a 
ndonjë gjë tjetër, sipas këtij stili… Jo! Nuk është 
kështu! Shenjtëria është dhuratë e Jezusit dhe 
e Kishës së Tij e, për ta vënë në pah këtë, Ai 
zgjedh njerëz, në të cilët duket qartë puna e tij 
për shenjtërim”. Në Ungjill, vërejti Papa, ka shumë 
shembuj shenjtorësh: është Magdalena, nga e cila 
Jezusi nxori shtatë djaj; Mateu, që ishte tradhtar 
i popullit të vet, ia zhvaste paratë njerëzve të vet, 
për t’ua dhënë romakëve; është Xakeu e shumë e 
shumë të tjerë, që na tregojnë të gjithëve rregullën 
e parë të shenjtërisë; është e nevojshme që Krishti 
të rritet në ne, e ne të zvogëlohemi, ai të lartohet, 
e ne të poshtërohemi. Është rregulla e shenjtërisë; 
përulja jonë, që Zoti të rritet. Kështu Krishti zgjedh 
Saulin, salvuesin e Kishës: po Zoti e pret! E pret e e 
bën ta ndjejë pushtetin e Tij. Sauli verbohet e bindet ➋



➌

e nga i madh, që ishte, bëhet si fëmijë: bindet. Zemra e 
tij ndryshon krejtësisht, e me të, edhe jeta e tij. Po Pali 
nuk bëhet hero, shpjegoi Papa. Pikërisht ai, që predikoi 
Ungjillin në botën mbarë, e mbyll jetën me një grup të 
vogël miqsh, këtu, në Romë, viktimë e dishepujve të vet: 
një ditë, pa shkrepur ende agimi, në portën e tij trokasin 
4-5 ushtarë, e marrin e ia presin kokën. Kaq. Asgjë më 
tepër. I mbaroi kështu ditët e veta, i madhi, që kishte 
predikuar në mbarë botën! U zvogëlua, u zvogëlua, u 
zvogëlua… Ndryshimi ndërmjet heronjve e shenjtorëve, 
pohoi në vijim Papa Françesku, është dëshmia, ngjasimi 
me Krishtin. Ecja pas Jezu Krishtit, në udhën e tij, 
udhë e kryqit. E shumë shenjtorë të tjerë përfundojnë 
përvujtërisht. Shenjtorët e mëdhenj! Që më sjellin në 
mend ditët e fundit të Gjon Palit II, vijoi Papa, duke u 
kujtuar të pranishmëve se këtë fund të Papës shenjt e 
panë të gjithë, sepse krejt pranë ditëve tona: “Nuk mundi 
më as të fliste, atleti i madh i Hyjit; luftëtari i madh i Hyjit 
mbaroi kështu: i asgjësuar nga sëmundja, i përvuajtur, 
si Jezusi. Kjo është udha, që përshkojnë të mëdhenjtë. 
E është edhe udha nëpër të cilën përshkohet shenjtëria 
jonë. Nëse ne nuk e lëmë zemrën tonë të shndërrohet 
përmes udhës së Jezusit, e nuk e mbartim kryqin çdo 
ditë, kryqin e zakonshëm, të thjeshtë, e nuk e lëmë 
Jezusin të rritet, nëse nuk ecim nëpër këtë rrugë, nuk jemi 
të shenjtë. Po nëse e përshkojmë këtë udhë, ne të gjithë 
do të japim dëshmi për Jezusin, që na do aq shumë. Edhe 
pse jemi mëkatarë. Ne jemi mëkatarë, po Kisha, shenjte. 
Është Vasha e Jezusit!”.

New priests for the Archdiocese of 
Toronto…
Yesterday these five men were ordained to the 
priesthood for the Archdiocese of Toronto: Neiman 
D’Souza, Omar Hernandez, Scott Birchall, Michael 
Simoes and Marijan Sisko. Please pray for them.

Francis: Ask God for advice when 
you pray, even silently on the bus
At Wendsday’s General Audience Francis remembered 
the young man covered in tattoos and piercings who 
asked the Virgin Mary for “advice”. The Pope sent out 
an appeal against drugs and urged people not to let the 
crisis “take away our lives”
IACOPO SCARAMUZZI | VATICAN CITY
At this morning’s General Audience in St. Peter’s Square 
Pope Francis urged faithful to use their moments of 

prayer to ask God for 
advice. He said they 
could even do so 
during silent prayer 
in the street or on 
the bus. Or pray to 
the Virgin Mary like a 
young man covered in 
tattoos and piercings 
did when he went to 
confess to Bergoglio 
in the Argentinian 
Shrine of Lujan.
With today’s teaching 
about “counsel” the 

Pope continued his series of catecheses on the gifts of 
the Holy Spirit: “I bless the Lord who counsels me; even 
at night my heart exhorts me. I keep the LORD always 
before me; with him at my right hand, I shall never be 
shaken”. May the Spirit can always instil in our hearts 
and fill us with the certainty of his consolation and peace! 
Always seek the gift of counsel.” “We know how important 
it is, especially in the most delicate moments, to be able 
to count on the advice of wise people who love us. Now, 
through the gift of counsel, it is God himself, with his Spirit 
who enlightens our hearts, so as to help us understand 
the proper way to speak and behave and the path to 
follow,” Francis said.
The Lord speaks to us and offers us advice in two ways: 
through prayer and “through the voice and the testimony 
of others.” “Counsel, then, is the gift by which the Holy 
Spirit makes our conscience capable of making a concrete 
choice in communion with God, according to the logic of 
Jesus and of his Gospel. In this way, the Spirit helps us 
grow inwardly, helps us grow positively, helps us grow in 
communion and helps us to avoid being at the mercy of 
selfishness and our own way of seeing things. This is how 
the Spirit helps us grow and also live in communion.” “In 
intimacy with God and listening to His Word slowly we put 
aside our personal logic, dictated most of the time by our 
closure, our prejudices and our ambitions, and instead 
learn to ask the Lord, what is your wish?” “Prayer, praying 
is so important. Praying those prayers that we all know 
from childhood but also praying with our words, praying 
to the Lord: ‘Lord, help me, advise me, what should I do 
now?’ With prayer we make room for the Spirit to come 
and help us in that moment, he advises us all on what 
we must do. Prayer, never forget prayer, never. Nobody 
notices when we pray on the bus, on the streets, we 
pray in silence, with our hearts, take advantage of these 
moments to pray. Pray for the Spirit to give us this gift of 
counsel.” “It is the Spirit who counsels us but we have 
to make room for the Spirit to give us counsel and give 
space to prayer, prayer for Him to come and always help 
us. The Lord speaks to us not only in the intimacy of our 
heart, - He speaks to us, yes, but not only there - but 
also through the voice and the testimony of others. It 
really is a great gift to meet the men and women of faith 
who, especially in the most complicated and important 
moments of our lives, help us to shed light in our hearts 
and recognize the will of the Lord.”
At today’s Audience Bergoglio also shared a personal 
memory of his: I remember once, I was in the confessional, 
and there was a long queue in front of the Shrine of Lujan, 
the diocese of that bishop there, and there was a young 
man in the queue, all modern with tattoos And ... he came 
to tell me what was happening in his life. He had a big, 
difficult problem. ‘ And [he asked me] what would you do? 



So I told my mother about this and my mother said to me: 
‘Go to the Virgin Mary and she will tell you what you must 
do.’ Here was a woman who had the gift of counsel. She 
did not know how to solve her son’s problems but she 
indicated the right way: ‘Go to Our Lady and she’ll tell 
you.’ This is the gift of counsel. Do not say, ‘Do this ...’. 
Let the Spirit speak. And that woman, humble, simple, 
gave her son the truest, most beautiful advice, because 
this young man said to me: ‘I looked upon Our Lady and I 
heard that I need to do this, this, this.’ I did not have to say 
a word. It all came from my mother, the Virgin Mary and 
the young man. This is the gift of counsel. You mothers 
who have this gift, ask for this gift for your children: the gift 
of being able to counsel your children. It is a gift from God.”

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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