
in St. Martha’s House, Vatican Radio reports.     In the 
Gospel passage chosen as today’s reading, Jesus 
“compares the generation of his time to those children 
who are always unhappy “who do not know how to 
play happily, who always refuse the invitation of others: 
if they play, they do not dance, and if they sing its a 
song of lament, they do not cry ... nothing satisfies 
them.” Pope Francis explained that those people 
“were not open to the Word of God.” They refuse “the 
messenger, not the message.” They reject John the 
Baptist, who “neither eats nor drink,” saying he is “a 
man possessed”. They reject Jesus because they say 
he “it is a glutton, a drunkard, a friend of publicans 
and sinners.”     They always have a reason to criticize 
the preacher: “The people of that time preferred to 
take refuge in a more elaborate religion: in the moral 
precepts, such as the group of Pharisees; in political 
compromise, as the Sadducees; in social revolution, as 
the zealots; in agnostic spirituality, such as Essenes. 
They were [happy] with their clean, well-polished 
system. The preacher, however, was not [so pleased]. 
Jesus reminded them: ‘Your fathers did the same with 
the prophets.’ The people of God have a certain allergy 
to the preachers of the Word: they persecuted the 
prophets, [even] killed them.”     “These people claimed 
to accept the truth of revelation, “but the preacher, 
preaching, no. They prefer a life caged in their precepts, 
in their compromises, in their revolutionary plans or in 
their [disembodied] spirituality,” Francis said.     “These 
Christians are closed, they are trapped, sad ... these 
Christians are not free,” Francis said. “Why? Because 
they are afraid of the freedom of the Holy Spirit, which 
comes through preaching. This, then, is the scandal 
of preaching, of which St. Paul spoke: the scandal of 
preaching that ends in the scandal of the Cross. That 
God should speak to us through men with limits, sinful 
men, scandalizes: and what scandalizes even more is 
that that God should speak to us and save us by way 
of a man who says he is the Son of God but ends [his 
life] as a criminal. That scandalizes.”     “These sad 
Christians,” Pope Francis said, “do not believe in the 
Holy Spirit , do not believe in the freedom that comes 
from preaching, which admonishes you, teaches you 
– slaps you, as well – but it is the very freedom that 
makes the Church grow.”    “Seeing these children 
who are afraid to dance, to cry, [who are] afraid of 
everything, who ask for certainty in all things, I think 
of these sad Christians, who always criticize the 

preachers of the Truth, because they are afraid to 
open the door to the Holy Spirit. Francis concluded the 
mass by inviting those present to pray “for them, and 
pray also for ourselves, that we do not become sad 
Christians, cutting off the freedom of the Holy Spirit to 
come to us through the scandal of preaching.”

Çdo të dielë në orën 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte

➍
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N ë atë kohë, kur Gjoni dëgjoi në burg për veprat e Krishtit, dërgoi nxënësit e vet për ta pyetur: “A je ti Ai 

që do të vijë, apo duhet të presim një tjetër?” Jezusi i përgjigji: “Shkoni e tregoni Gjonit çka po dëgjoni e 
çka po shihni: të verbërit po shohin, të shqeptit po ecin, të gërbulurit po pastrohen, të shurdhërit po dëgjojnë, të 
vdekurit po ngjallen, të varfërve po u predikohet Ungjilli.  I lumi ai që nuk e bjerr besimin në mua!” Kur shkuan 
ata Jezusi filloi t’i flasë turmës për Gjonin: “Çka dolët të shihni në shkreti? Kallamin që luhat era? Apo çka dolët 
të shihni? Njeriun që veshet në petka të bukura? Qe, ata që veshen me petka të bukura, ata banojnë në pallate 
mbretërore! Po, pse atëherë dolët? Të shihni një profet? Po, po ju them: edhe më tepër se një profet, sepse 
Gjoni është ai, për të cilin Shkrimi shenjt thotë: ‘Ja, unë po e dërgoj lajmëtarin tim para teje që ta bëjë gati udhën 
tënde para teje!’ Përnjëmend po ju them: ndër ata që u lindën prej grash nuk u ngrit asnjë më i madh se Gjon 
Pagëzuesi; megjithatë më i vogli në Mbretërinë e qiellit ësht më i madh se ai.” Mt 11, 2-11

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.

http://store.albaniancoffee.org


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...
16 Dhjetor Shen Albina
17 Dhjetor Shen Lazri
18 Dhjetor Shen Graciani
20 Dhjetor Shen Eugeni
21 Dhjetor Shen Pjeter Kanizi
21 Dhjetor, Christmas party…
Mbremje festive me muzike live me kengetarin Gezim 
Nika. Qellimi i kesaj mbremje eshte te gezojme se 
bashku festen e madhe te Kshndellave dhe te rrisim 
fondin bankar (Building Fund) per ndertimin e Qendres 
shqiptare ‘E Lumja Nene Tereza’.
Per biletat kontaktoni:
Misioni shqiptar 647.558.9382
Nik Biçi 647.309.0592
Gjovalin Selmani 647.500.3875
Vasel Dreshaj 647.267.4222
Petrit Ujka 647.629.7769
Bekimet e shtepiave...
Kush deshiron ti bekohet shtepia te lajmeroje Meshtarin 
ne numrat 416-305-8993 ose 647-558-9382. Bekimet 
jane çdo jave nga e hena deri te shtunen.
Femijet per Kungim te Pare dhe 
Krezmim...
Femijet qe rregjistrohen per Kungim te Pare (First 
Communion) dhe Krezmim (Confirmation) duhet te sjellin 
kopie te Çertifikates se Pagezimit.
Hakun e Kishes per vitin 2013
kane dhene Ndok Macaj, Vasel Dreshaj.

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
Astrit & Ermira  Simeqi
Beniamin Hasko
Edi Linadi
Edmond Kacorri
Enton Nesha
Erion Tase
Fabian Pllumaj
Florenc Duro
Fred  Kalaj
Gac Gjoka
Gazmend Gjidoda
Gjek & Lec Gashaj
Gjergj Gjinaj
Gjergj & Barbara Nikolla
Gjovalin & Sandra Selmani
Ilir Shyti
Ilir Daka
Jetnor Smakaj
Kreshnik Malaj
Lek Selmani
Leke Kapllaj
Linda Kalavaci
Ljuc Juncaj
Luigj Groshi
Luk Gjolaj
Malot Hasaj
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 (Pero) Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter Tunaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Kacaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Prel Pepushaj
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Taulant Dedja
Tom Merditaj
Tome Ivanaj
Tony  Isufaj
Valete (Vladimir) Gjokaj
Vasel Dreshaj
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!

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: të krishterët, alergjikë nga 
predikatarët, kritikojnë gjithnjë, pse e 
kanë shpirtin të mbyllur

Të krishterët, alergjikë 
nga predikatarët, nuk 
pushojnë duke i kritikuar, 
por në të vërtetë kanë 
frikë t’ia hapin portat 
Shpirtit Shenjt e, prej 
këndej, janë gjithnjë 
të trishtuar: e pohoi 
Papa sot paradite gjatë 

Meshës, kryesuar në Shtëpinë e Shën Martës. Në 
Ungjillin e sotëm, Jezusi e krahason brezninë e kohës 
së tij me fëmijët qaramanë, që nuk kënaqen kurrë, që 
nuk dinë të luajnë, që largohen me frikë nga të tjerët. 
Kur dikush luan një pjesë muzikore, ata nuk dinë të 
vallëzojnë, e, nëse këndohet ndonjë këngë e trishtuar, 
ata nuk dinë as të qajnë…nuk kënaqen asnjëherë, me 
asgjë. Papa Françesku shpjegoi se këta njerëz nuk e 
kanë shpirtin të hapur për fjalën e Zotit. Nuk mohojnë 
lajmin, po lajmëtarin. Nuk e pranojnë Gjon Pagëzuesin, 
sepse nuk ha as nuk pi, madje e quajnë njeri të pushtuar 
nga djalli. Pastaj nuk duan ta pranojnë as Jezusin, sepse 
ha e pi. Madje arrijnë ta akuzojnë si llups e pijanec, mik 
me publikanët e mëkatarët. E gjejnë përherë një arsye, 
për ta kritikuar predikatarin: “E ata, njerëzit e asaj kohe, 
iknin e kërkonin një fe tjetër, më të stërholluar: në 
normat morale, si grupi i farizenjve; në kompromiset 
politike, si saduçenjtë; në revolucionin shoqëror, si 
zelotët; në përshpirtërinë gnostike, si esenët. Ishin 
me sistemin e vet, krejt të pastër, fare të përkryer. 
Pranonin, pra, gjithçka, veç predikatarin, jo! E Jezusi 
ua kujton këtë: ‘Edhe etërit tuaj u sollën kështu 
me profetët’. Populli i Zotit ka një farë alergjie 
për predikatarët e Fjalës: profetët i persekutoi, 
i mbyti”. Këta njerëz, pra, vijoi Papa, thonë se e 
pranojnë të vërtetën e zbulesës, por nuk e pranojnë as 
predikim e as predikatarin. U pëlqen më shumë një jetë 
e mbyllur në normat e tyre, në kompromiset e tyre, në 
planet e tyre revolucionare, ose në përshpirtërinë e tyre. 
Janë të krishterë, që nuk kënaqen kurrë nga fjalët e 
predikatarëve: “Këta të krishterë, që janë të mbyllur, 
të ngujuar, këto të krishterë të trishtuar, nuk janë të 
lirë. Pse? Sepse kanë frikë nga liria e Shpirtit Shenjt, 
që vjen përmes predikimit. E ky është shkandulli i 
predikimit, për të cilin fliste Shën Pali: shkandulli i 
predikimit, që përfundon në shkandullin e Kryqit. 
Shkandullohen, pse Zoti na flet përmes njerëzve 
me kufizime. Njerëzve mëkatarë: shkandullohen! E 
shkandullohen edhe më shumë, pse Hyji na flet e na 
shpëton përmes një njeriu, që thotë se është biri i 
Zotit, e pastaj shkon e mbaron si të ishte kriminel. 

Kjo i shkandullon!”. Këta të krishterë të trishtuar, pohoi 
Papa, nuk besojnë në Shpirtin Shenjt, nuk besojnë në 
lirinë, që buron nga predikimi, i cili të qorton, të mëson, 
madje edhe të shuplakon: por është pikërisht kjo liria, që 
e bën Kishën të rritet: “Duke i parë këta fëmijë, që kanë 
frikë të vallëzojnë, të qajnë, që dridhen nga gjithçka 
e nga gjithkush, që kërkojnë gjithnjë siguri, mendoj 
për ata të krishterë, që i kritikojnë predikatarët e së 
vërtetës, sepse kanë frikë t’ia hapin portën Shpirtit 
Shenjt. Të lutemi për ta, e të lutemi edhe për ne, që të 
mos bëhemi të krishterë të trishtuar, duke ia mohuar 
Shpirtit Shenjt lirinë për të hyrë në shpirtin tonë, 
përmes shkandullit të predikimit”.

“Christians who are allergic to preachers 
are sad and caged”

VATICAN INSIDER 
13/12/2013 
At the mass in St. 
Martha’s House this 
morning the Pope said 
“it is shocking that God 
speaks to us through 
men with limits, sinful 
men … And through a 

man who says he is the Son of God but ends up like a 
criminal”
+ Francis: “Uttering Christian words without putting them 
into practice hurts people”
+ Francis: “The door of the Lord is always open”
Christians who are allergic to preachers always have 
a reason to criticise but the truth is that they are afraid 
to open up to the Holy Spirit. And this is how they 
become sad, Pope Francis said at this morning’s mass 

➋ ➌

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.


