
a prospect that brings joy and allows us to look to the 
future with hope. The event began at 11 a.m. with a 
series of testimonies from couples, interspersed with 
readings and songs dedicated to love in its various 
manifestations, and at 12.30 p.m. the Holy Father 
entered the Square to greet the couples and to comment 
on three issues put forward by many couples: The fear 
of “forever”, living together, the matrimonial way of life; 
and the type of matrimonial celebration. “It is important 
to ask ourselves if it is possible to love one another 
‘forever’”, affirmed the Pope. “Today many people are 
afraid of making definitive decisions, that affect them for 
all their lives, because it seems impossible … and this 
mentality leads many who are preparing for marriage 
to say, ‘We will stay together for as long as our love 
lasts’. But what do we mean by ‘love’? A mere emotion, 
a psycho-physical state? Certainly, if it is just this, it 
cannot provide the foundation for building something 
solid. But if instead love is a relationship, then it is a 
growing reality, and we can also say, by way of example, 
that it is built in the same way that we build a house. 
And we build a house together, not alone! … You would 
not wish to build it on the shifting sands of emotions, but 
on the rock of true love, the love that comes from God. 
The family is born of this project of love that wishes to 
grow, as one builds a house that becomes the locus 
of affection, help, hope and support. Just as God’s 
love is stable and lasts forever, we want the love on 
which a family is based to be stable and to last forever. 
We must not allow ourselves to be conquered by a 
‘throwaway culture’. This fear of ‘forever’ is cured by 
entrusting oneself day by day to the Lord Jesus in a life 
that becomes a daily spiritual path of common growth, 
step by step. Because ‘forever’ is not simply a question 
of duration! A marriage does not succeed just because 
it lasts; its quality is also important. To stay together 
and to know how to love each other for ever is the 
challenge Christian married couples face! … In the Our 
Father prayer we say, ‘Give us this day our daily bread’. 
Married couples may also learn to pray, ‘Give us this 
day our daily love’, teach us to love each other, to care 
for each other. The more you entrust yourselves to the 
Lord, the more your love will be ‘for ever’, able to renew 
itself and to overcome every difficulty”. In response to 
the second question, Francis emphasised that living 
together is “an art, a patient, beautiful and fascinating 
journey … which can be summarised in three words: 
please, thank you and sorry. ‘Please’ is a kind request 

to be able to enter into the life of someone else with 
respect and care. … True love does not impose itself 
with hardness and aggression. … St. Francis said that 
‘courtesy is the sister of charity, it extinguishes hatred 
and kindles love’. And today, in our families, in our 
world, often violent and arrogant, there is a need for far 
more courtesy. ‘Thank you’: gratitude is an important 
sentiment. Do we know how to say thank you? In your 
relationship, and in your future as married couples, it is 
important to keep alive your awareness that the other 
person is a gift from God, and we should always give 
thanks for gifts from God. … It is not merely a kind 
word to use with strangers, in order to be polite. It is 
necessary to know how to say thank you, to journey 
ahead together”. “‘Sorry’. In our lives we make many 
errors, many mistakes. We all do. … And this is why 
we need to be able to use this simple word, ‘sorry’. In 
general we are all ready to accuse other sand to justify 
ourselves. It is an instinct that lies at the origins of many 
disasters. Let us learn to recognise our mistakes and 
to apologise. … Also in this way, the Christian family 
grows. We are all aware that the perfect family does 
not exist, nor does the perfect husband, nor the perfect 
wife. We exist, and we are sinners. Jesus, who knows us 
well, teaches us a secret: never let a day go by without 
asking forgiveness, or without restoring peace to your 
home. … If we learn to apologise and to forgive each 
other, the marriage will last and will move on”. Finally, 
the Holy Father commented that marriage should be a 
celebration, but a Christian rather than a worldly one. 
He offered as an example Jesus’ first miracle at Cana, 
when he transformed water into wine when the latter 
appeared to have run out, thus saving the celebrations. 
“What happened at Cana two thousand years ago, 
happens in reality at every wedding feast. It is the 
presence of the Lord, who reveals Himself and the 
gift of His grace, that will render your marriage full and 
profoundly true. … At the same time, it is good for your 
wedding to be sober and to emphasise that which is 
truly important. Some people are more concerned with 
external signs, with the banquet, the dress... These 
are important aspects of a feast, but only if they are 
able to indicate the true reason for your joy: the Lord’s 
blessing upon your love. Ensure that, like the wine in 
Cana, the external signs of your wedding feast reveal 
the presence of the Lord and remind you, and all those 
presence, of the origin of and reason for your joy”.
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N ë atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Mos t’ju shkojë ndër mend se erdha për ta shlyer ligjin ose profetët! 
Jo, s’erdha ta shlyej, por ta përkryej. Për të vërtetë po ju them: derisa të jetë qielli e toka, asnjë germë dhe 

asnjë presje nuk do t’i hiqet ligjit, por do të zbatohen të gjithat.  Prandaj, kushdo që do ta shlyejë njërin ndër këta 
urdhëra, qoftë edhe më të voglin, dhe do t’i mësojë nerëzit të bëjnë ashtu, do të jetë më i vogli në Mbretërinë 
e qiellit; ndërsa ai që do t’i mbajë dhe do t’i mësojë, do të jetë i madh në Mbretërinë e qiellit. Sepse, unë po 
ju them: nëse drejtësia juaj nuk do të jetë më e madhe se drejtësia e skribëve dhe e farisenjve, nuk do të hyni 
në Mbretërinë e qiellit.  Keni dëgjuar se u qe thënë të vjetërve: ‘Mos vrit! Kush vret do të jetë përgjegjës para 
gjyqit.” E unë po ju them: Kushdo që zemërohet kundër vëllait të vet, do të jetë përgjegjës para gjyqit; e kush t’i 
thotë vëllait të vet: ‘Budall’, do të jetë përgjegjës para Sinedrit; kush t’i thotë: ‘I marrë’, do të përgjigjet në zjarrin 
e ferrit.  Pra, nëse e sjell dhuratën tënde për ta kushtuar në lter e aty të bie në mend se yt vëlla ka diçka kundër 
teje, lëre dhuratën tënde aty para lterit, shko e pajtohu më parë me vëllanë tënd e pastaj eja e kushtoje dhuratën 
tënde!  Ndrequ me shpejt me kundërshtarin tënd sa të jesh ende në udhëtim me të, që kundërshtari të mos të 
dorëzojë gjykatësit e ky rojtarit të gjyqit, që të mos të ndryejnë në burg. Për të vërtetë po të them: s’do të dalësh 
prej andej para se ta paguash edhe paranë e fundit.  Keni dëgjuar se që thënë: ‘Mos e the kurorën!’ E unë po 
ju them: kushdo që me dëshirim e shikon një grua, në zemrën e vet e ka bërë fëlligështinë me të. Nëse syri yt i 
djathtë të çon në mëkat, nxirre e flake larg teje! Është më mirë për ty të humbasësh njërën nga gjymtyrët e tua, 
se i tërë trupi yt të hidhet në ferr. E nëse dora jote e djathtë të çon në mëkat, preje e hidhe larg teje! Është më 
mirë për ty të humbasësh një gjymtyrë se i tërë trupi yt të hidhet në ferr.  Qe thënë edhe: ‘Kush e ndan gruan e 
vet, le t’ia japë letrën e ndarjes.’ E unë po ju them: kushdo e ndan gruan e vet, përveç në rastin e fëlligështisë, e 
bën atë të thejë kurorën; e nëse ndokush martohet me gruan e ndarë, then kurorën. Keni dëgjuar gjithashtu se 
u qe thënë të vjetërve: ‘Mos e the betimin, por zbato çka i ke premtuar Zotit me betim!’ E unë po ju them: assesi 
mos u betoni; as me qiell, sepse ai është froni i Hyjit, as me tokë, sepse ajo është shtroja e këmbëve të tija, as 
me Jerusalem, sepse ai është qyteti i Mbretit të madh. Mos bëj be as në krye tënd, sepse nuk je i zoti as një fije 
floku ta bësh të bardhë ose të zezë. Fjala juaj le të jetë: Po, po; jo, jo! Çkado që është më tepër se kaq, vjen prej 
qoftëlargut.” Mt 5, 17-37
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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...
17 Shkurt Themeluesit e Serviteve
18 Shkurt Shen Simeoni
19 Shkurt Shen Konradi
20 Shkurt Shen Eleuteri
21 Shkurt Shen Pjeter Damiani
22 Shkurt Selia e Shen Pjetrit
Takim per Krezmim...
Te dielen 23 shkurt ne oren 11:15 te Kisha.
Hakun e Kishes per vitin 2013
e ka dhene Ton Vocaj:

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
Flamur Brajoviq
Florenc Duro
Fred  Kalaj
Gac Gjoka
Gazmend Gjidoda

Gjek & Lec Gashaj
Gjergj Doshi
Gjergj Gjinaj
Gjergj & Barbara Nikolla
Gjeto Marinaj
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
Marash Martini
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  Ujkaj
Petrit  Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter Preka
Pjeter Tunaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Kacaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Prel Pepushaj
Qamil Llashtica
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Vushaj
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Taulant Dedja
Tom Merditaj
Tome Ivanaj
Ton Vocaj
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

Hakun e Kishes per vitin 2014
e ka dhene deri tani Sokol Ujka:

Aleks  Coku
Aurel Vata
Eduard  Shkreli
Prek Lekaj
Sokol Ujka
Viktor Pleti

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: i krishteri duhet të jetë gjithnjë 
qengj e ta mundë tundimin për t’u bërë ujk

I krishteri nuk ndalet 
kurrë, ecën gjithnjë 
përtej vështirësive. 
Këtë pohoi te premten 
Papa Françesku gjatë 
Meshës, kremtuar në 
Shtëpinë e Shën Martës. 
Në sa Kisha kremton 
festën e Shenjtorëve 

Çirili e Metodi, Ati i Shenjtë u ndalua posaçërisht tek 
identiteti i dishepullit. Ungjilli, vërejti, kumtohet me gëzim. 
Ankimet nuk e kënaqin Zotin. E aq më pak tundimi për 
t’u bërë ujk ndërmjet ujqve, në një botë, që e përsërit 
tepër shpesh shprehjen ‘njeriu është ujk për njeriun”. Po 
kjo nuk përkon fare me Ungjillin e Krishtit, që kërkon nga 
njeriu, të jetë qengj për njeriun.  Si duhet të jetë, atëherë, 
dishepulli i Krishtit? Papa Françesku e mori shtytjen 
nga figura e Çirilit dhe e Metodit për ta shpjeguar këtë 
identitet. E, duke komentuar Leximin e parë, shkëputur 
nga Veprat e Apostujve, nënvizoi se i krishteri është 
njeri ‘i dërguar’. Zoti i dërgon dishepujt e vet, u kërkon të 
shkojnë përpara. E kjo, vërejti, do të thotë se i krishteri 
është dishepull i Zotit, që ecën, shtegton, shkon gjithnjë 
përpara: “Nuk mund as të mendohet një i krishterë i 
palëvizshëm. I krishteri, që rri ngrirë, është i sëmurë 
në identitetin e vet të krishterë, ka ndonjë lëngatë 
identiteti. Të krishterët janë dishepuj për të ecur, 
për të lëvizur, për të shkuar. Zoti, e këtë e dëgjuam 
edhe nga Psalmi, i fton e u thotë: ‘Shkoni në mbarë 
botën e kumtoni Ungjillin’. Shkoni! Ecni! Lëvizni. Ja, 
sjellja e parë e identitetit të krishterë është të ecë, të 
lëvizë e, nëse ndesh vështirësi, t’i kapërcejë”. E kjo, 
shtoi Papa, i ndodhi Palit në Antioki të Pisidies, ku hasi 
vështirësi me bashkësinë e hebrenjve. E atëherë lëvizën 
drejt tij paganët. Ecën. Jezusi, kujtoi më pas Papa, na 
nxit të shkojmë në udhëkryqe e t’i ftojmë të gjithë: të mirë 
e të këqij. Kështu thotë Ungjilli, pohoi Ati i Shenjtë: “Edhe 
të këqijtë. Të gjithë!”. I krishteri, pra, duhet të ecë, e në se 
ndesh vështirësi, t’i kapërcejë, për të kumtuar mbretërinë 
e Zotit, që është pranë.  Një aspekt tjetër i identitetit të 
krishterë, vijoi Françesku, është që i krishteri të mbetet 

gjithnjë qengj. Sepse është qengj, e duhet të ruhet i 
tillë. Zoti na dërgon “si qengja në mes të ujqve”. Por, 
vijoi Papa, ndonjëri mund edhe të propozojë të përdoret 
forca kundër ujqve. Të mendojmë Davidin, vërejti, kur 
u nis të luftojë kundër filisteut: deshën ta mbërthejnë 
me gjithë armaturën e Saulit, aq sa nuk do të mund të 
lëvizte. Kështu i stisur, nuk do të ishte më ai vetë, Davidi i 
përvuajtur, çobani i thjeshtë. Në fund, la armaturën, mori 
hobenë dhe e fitoi betejën: “Si qengja… Mos u bëni 
ujq… Sepse nganjëherë tundimi të bën të mendosh: 
‘Po kjo është e vështirë, këta ujq janë dinakë, e unë, 
edhe më dinak se ata, e? Qengj! Jo budalla, po qengj! 
Qengj. Me dinakëri të krishterë, po gjithnjë qengj. 
Sepse po të jesh ti qengj, Ai të mbron. E nëse ti je i 
fortë, si ujk, Ai nuk të mbron, të lë vetëm, e ujqit të 
hanë gjallë”. Aspekti i tretë i këtij identiteti, tha Papa, 
është stili i të krishterit, gëzimi. Të krishterët, pohoi, janë 
njerëz plot me gëzim, sepse njohin Zotin e sjellin Zotin. 
Nuk mund të ecësh si i krishterë, pa gëzim. Nuk mund 
të ecësh si qengj, pa gëzim. Edhe kur ke probleme, kur 
të trandin vështirësitë, edhe kur gabon e mëkaton, pohoi 
Papa, nuk të mungon gëzimi i Jezusit, që fal e ndihmon. 
Ungjilli, atëherë, duhet të shkojë përpara, përmes këtyre 
qengjave të dërguar nga Zoti, që u prin plot gëzim: “Nuk 
i bëjnë ndonjë favor Zotit, as Kishës, ata të krishterë, 
që zvarriten, duke u ankuar gjithnjë; që jetojnë 
kështu, të trishtuar, qaramanë… Ky nuk është stili 
i dishepullit. Shën Agostini u thotë të krishterëve: 
‘Shko, ec përpara, këndo e ec!’. Me gëzim: e ky 
është stili i të krishterit. Ta kumtojë Ungjillin me 
gëzim! E Zoti bën gjithçka. Ndërsa trishtimi i tepërt 
e hidhërimi i tepërt na çon në krishterimin pa Krisht; 
Kryqi i zbraz të krishterët, që janë para varrit duke 
qarë, si Madalenën, por pa gëzimin, që u zjen në 
shpirt sepse gjetën Zotin”. Në festën e dy dishepujve 
të krishterë, Çirili e Metodi, tha Papa Françesku, Kisha 
na nxit të mendojmë për identitetin e krishterë. I krishteri, 
ripohoi, është burrë e grua, që ecën gjithnjë, pa pyetur 
për vështirësitë e duke i kapërcyer. Ecën si qengj, pa i 
shkuar as nëpër mend të mbështetet vetëm në forcat e 
veta: është burrë e grua, që ecën, lëviz, shkon përpara 
me gëzim. Zoti, përfundoi Papa, me ndërmjetësimin 
e këtyre Vëllezërve të shenjtë, Pajtorë të Evropës, na 
dhëntë hirin të jetojmë si të krishterë, si qengja, përplot 
me gëzim!
Pope Francis meets with engaged 
couples in St. Peter’s Square

(VIS/Vatican Radio) 
Ten thousand engaged 
couples from all over the 
world gathered today, on 
the feast of St. Valentine, 
in St. Peter’s Square to 
consider the vocation of 
marriage, with the theme 

“The joy of ‘Yes’ forever”, and to meet with Pope Francis. 
The event, organised by the Pontifical Council for the 
Family, takes as its starting point the idea that one does 
not get married once all problems are solved, but rather 
that one marries in order to face problems together, 
and concludes that it is still possible to take the risk of 
saying “forever”, that it takes courage, but “forever” is 
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