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Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: “Mos t’ju shqetësohet zemra! Besoni në Hyjin edhe në 
mua besoni! Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa. Po të mos kishte, a do t’jua thosha: ‘Po shkoj 

t’ju bëj gati vendin’? Kur të shkoj e t’ju përgatis vendin, do të vij prapë e do t’ju marr tek unë, që aty ku 
jam unë, të jeni edhe ju. Ku shkoj unë, ju e dini rrugën.” “Zotëri – i tha Toma – ne  s’dimë ku po shkon. Si, 
pra, mund ta dimë udhën?” Jezusi u përgjigji: “Unë jam Udha, e Vërteta dhe Jeta. Askush nuk shkon tek 
Ati pos nëpër mua. Nëse më njohët mua, do ta njihni edhe Atin tim. Qysh tash e njihni dhe e keni parë.”  
Filipi i tha: “Zotëri, na e dëfto Atin e na mjafton!” “O Filip – i tha Jezusi – kaq shumë kohë jam me ju e nuk 
më njohe ende? Kush më ka parë mua, ka parë edhe Atin. Si thua, pra: ‘Na e dëfto Atin!’ Po a nuk beson 
se unë jam në Atin e Ati është në mua? Fjalët që jua them, nuk jua them prej vetvetes: Ati që banon në 
mua i kryen veprat e veta. Më besoni mua: Unë jam në Atin dhe Ati është në mua. Përndryshe, besoni 
për shkak të vet veprave!  Përnjë-mend, përnjëmend po ju them: kush beson në mua, veprat që i bëj unë 
edhe ai do t’i bëjë. Madje do të bëjë edhe më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati.” Gjn 14, 1-12



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 maj Shen Pjeter Çelestini
20 maj Shen Bernardini nga Siena
24 maj Zoja Ndihmetare
Hakun e Kishes per vitin 2014
e ka dhene Angjelin Kaçaj:

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: për ta njohur Jezusin duhet ta 
lutësh, ta kremtosh e ta imitosh, nuk 
mjaftojnë studimet e idetë 

Për ta njohur Jezusin, nuk mjafton studimi, nuk 
mjaftojnë idetë, por duhet t’i lutemi me zemër, duhet 
ta kremtojmë, duhet t’i përngjasim. Kështu u shpreh 
Papa gjatë Meshës, kremtuar sot në Shtëpinë e 
Shën Martës. Françesku i ftoi përsëri të gjithë ta 
lexojnë Ungjillin i cili, nga një herë, kujtoi, mbulohet 
nga pluhuri në skuta, nga që nuk hapet kurrë. 
Duke komentuar pohimin e Jezusit: “Unë jam udha, 
e vërteta, jeta”, Papa vërejti se njohja e Jezusit është 
puna më e rëndësishme në jetën tonë. Por, pyeti më 
pas, si mund ta njohim Jezusin? Ndokush mund të 
thotë: “Duke studiuar, atë. Duhet studiuar shumë!”. 
Kjo është e vërtetë. Duhet ta studiojmë katekizmin, 
është e vërtetë. Por vetëm studimi nuk mjafton për 
ta njohur Jezusin. Disa, vijoi të shpjegojë, kujtojnë 
se Jezusin mund ta njohim vetëm me ide, se vetëm 
idetë mund të na çojnë në njohjen e Jezusit. Edhe 
ndërmjet të krishterëve të parë, disa mendonin 
kështu. E në fund mbeteshin të kapërthyer në 
mendimet e veta:
“Vetëm idetë nuk japin jetë e kush ecën vetëm 
nëpër rrugën e ideve, përfundon në një labirint 
e nuk del kurrë më! E prandaj, që në zanafillë 
të Kishës, u dukën herezitë. Herezitë s’janë 
tjetër, veçse përpjekja për ta kuptuar vetëm 
me mendjen tonë e me dritën tonë të arsyes, 
kush është Jezusi. Një shkrimtar i madh anglez 
thoshte se herezia është ide e çmendur. E kështu 
edhe është. Idetë, kur mbeten vetëm, çmenden. 
Kjo është rruga”.
Për ta njohur Jezusin, pohoi Papa, duhen hapur 
tri porta:
“Porta e parë: t’i lutemi Jezusit. E dini se studimi, 
pa lutjen, nuk duhet gjë. T’i lutemi Jezusit, për 
ta njohur më mirë. Teologët e mëdhenj e bëjnë ➋



➌

teologjinë në gjunjë. T’ i lutemi Jezusit! E sa 
me studim, aq me lutje, t’i afrohemi sadopak… 
Por pa lutjen nuk mund ta njohim kurrë Jezusin. 
Kurrë! Kurrë! Porta e dytë: ta kremtojmë Jezusin. 
Nuk mjafton lutja, është i nevojshëm gëzimi i 
kremtimit. Ta kremtojmë Jezusin në sakramentet 
e veta, sepse aty na jep jetë, na jep forcë, na 
jep ushqim, na jep ngushëllim, na jep besë, na 
jep mision. Pa kremtimin e sakramenteve, nuk 
arrijmë ta njohim Jezusin. E kjo i takon vetëm 
Kishës: kremtimi. Porta e tretë: t’i përngjajmë 
Jezusit. Ta marrim në dorë Ungjillin e të pyesim 
veten: ç’bëri Ai? Si e kaloi jetën? Çka na tha, çka 
na mësoi? E pastaj të përpiqemi për t’i ngjarë”.
Të hyjmë përmes këtyre tri portave, tha Papa, do të 
thotë të hysh në misterin e Jezusit. E vetëm po të 
jemi të aftë të hyjmë në misterin e tij, mund ta njohim 
Jezusin. Kjo do të thotë të lutesh, të kremtosh e të 
imitosh. E kështu do të gjejmë udhën, për të shkuar 
drejt së vërtetës e jetës:
“Mundemi sot, gjatë ditës, të pyesim për portën e 
lutjes në jetën tonë; për lutjen që del nga zemra, 
jo atë të papagalit! Ajo e zemrës, si shkon? Si 
shkon kremtimi i krishterë në jetën time? Si duhet 
t’i përngjaj? Vërtet nuk kujtohesh? Sepse libri i 
Ungjillit është plot me pluhur, meqë nuk hapet 
kurrë! Merre librin e Ungjillit, hape e do të të 
tregojë si mund t’i ngjash Jezusit! Të mendojmë 
për këto tri porta, si janë në jetën tonë, e do të 
na bëjë mirë!”.
Pope Francis: To get to know Jesus 
we must pray to him, celebrate him 
and imitate him 

(Vatican Radio) Pope Francis says studying Jesus 
is not enough to get to know him, we must also pray 
to him, celebrate him and imitate him. This was the 
Pope’s core message at Mass on Friday in the Santa 
Marta residence. 
In his homily the Pope reflected on the best way for 
us to get to know Jesus, describing it as the most 
important work in our lives. At the same time he 
warned that studying or having ideas was not enough 
on its own to acquire that knowledge of Jesus.
“Ideas by themselves do not lead anywhere and 
those who pursue the path of their own ideas 

end up in a labyrinth from where they can’t get 
out again! It’s for this reason that heresies have 
existed from the very beginning of the Church. 
Heresies are this: trying to understand with 
our minds and with only our personal light who 
Jesus is. A great English writer wrote that a 
heresy is an idea that’s gone crazy. That’s right! 
When they are ideas by themselves they become 
crazy… This is not the right path!”
Pope Francis went on to explain that we need to 
open three doors in order to know Jesus.
“The first door is praying to Jesus. You must 
realize that studying without prayers is no 
use. We must pray to Jesus to get to know him 
better. The great theologians did their theology 
while kneeling. Pray to Jesus! By studying and 
praying we get a bit closer… But we’ll never 
know Jesus without praying. Never! Never! 
The second door is celebrating Jesus. Prayer 
on its own is not enough, we need the joy of 
celebration. We must celebrate Jesus through 
his Sacraments, because these give us life, they 
give us strength, they nourish us, they comfort 
us, they forge an alliance with us, they give us 
a mission. Without celebrating the Sacraments, 
we’ll never get to know Jesus. This is what the 
Church is all about: celebration. The third door 
is imitating Jesus. Take the Gospel, what did he 
do, how was his life, what did he tell us, what did 
he teach us and try to imitate him.”
“Entering via these three doors, the Pope went on, 
means entering into the mystery of Jesus and it’s 
only in this way that we can get to know him and we 
mustn’t be afraid to do this. 
“During the day, today, we can think about how 
the door leading to prayer is proceeding in our 
life: but prayer from the heart is not like that of 
a parrot! How is prayer of the heart? How is the 
Christian celebration in my life proceeding? 
And how is the imitation of Jesus in my life 
proceeding? How must I imitate him? Do you 
really not remember! The reason is because the 
Book of the Gospel is full of dust as it’s never 
opened! Take the Book of the Gospel, open 
it and you will discover how to imitate Jesus! 
Let’s think about how these three doors are 
positioned in our life and this will be of benefit 
to everybody.”

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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LUTJE PER SHPIRTRA TE PURGATORIT … 

Jepua, o Zot, pushimin e pasosur.
Dhe i shndrittë drita e pambaruar!
– Pushofshin në paqe! R. – Amen!

---------------------------------------------------
Eternal rest grant unto them, O Lord;

And let perpetual light shine upon them.
May they rest in peace. 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.

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.
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