
Twenty years after the last papal visit to the Verano cemetery 
in Rome, Pope Francis celebrated a mass for the Solemnity 
of All Saints and prayed for the dead, blessing the tombs of 
the Italian capital’s monumental cemetery.
Francis left aside the text he had prepared for today’s homily 
and spoke off-the-cuff, commenting on the first reading 
which was a passage from the Apocalypse. “We gather here 
today to think about our future. We think of all those who 
came before us and are in the Lord … the vision of heaven 
given in the first Reading is beautiful. Beauty, goodness, 
affection, pure love, this is what awaits us and those who 
have preceded us and died in the Lord, are already there. 
They proclaim they were saved, not because of their deeds 
– they performed good deeds – but by the Lord.”
“Salvation belongs to our God,” the Pope went on to say, 
“it is he who saves us, he who takes us by the hand like 
a father when our lives come to an end and takes us to 
heaven, where our ancestors are.” Who are these righteous 
people dressed in white? These saints who are in heaven?” 
Above all, Francis said, “saints are people who belong 
completely to God and have been washed in the blood of 
the Lamb.
“It is purely tank to Christ’s blood that we can enter heaven 
and the reason we remember our brothers and sisters today 
is because they have been washed in the blood of Christ. 
This is our hope, a hope which does not disappoint. If we 
enter life with the Lord, he never disappoints us.” What we 
will become has not yet been revealed. When he manifests 
himself we will be similar to him. Our hope is to see God 
and be similar to God. On All Saints’ Day and before All 
Souls’ Day we need to reflect a bit on hope, this hope which 
accompanies us through life.”
Francis then recalled that the early Christians presented 
hope as something yet to come. And all of us are on the 
shore holding onto the yet to come rope. When our heart is 
anchored in the place where our loved ones and ancestors 
are, where Jesus is, this is what hope that does not 
disappoint is. Today and tomorrow are days of hope. Hope 
is a bit like yeast, it makes your soul rise.”
“Life has its difficult moments,” Bergoglio continued, “but 
with hope, the soul goes moves on and sees what awaits 
us. Today is a day of hope. Our brothers and sisters are in 
the presence of God. So will we, purely through the Lord’s 
mercy, if we take Jesus’ path. Hope purifies us, makes us 
lighter and makes us hurry on…”
“In today’s pre-death phase, we can all reflect on the end 
of our lives … when I will die, you will die …  All of us will 

pass away one day. Do I look at this with hope, with the joy 
of being received by the Lord?  This is Christian and it gives 
us peace. Today is a day of joy, of serene and peaceful joy 
that brings peace. Let us think about all our brothers and 
sisters who came before us, let us think about their death 
and about our heart. And let’s ask ourselves: where is our 
heart anchored? If it is not well-anchored, let us anchor it on 
that shore, knowing that hope never lets us down because 
Jesus Christ never does.”
The Pope co-celebrated mass with Cardinal Vicar Agostino 
Vallini, the Vicegerent Filippo Iannone, Rome’s Auxiliary 
bishops and the parish priest of the Basilica of St. Lawrence 
outside the Walls. At the end of the mass, Francis prayed 
for the dead and blessed the cemetery’s tombs.
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N ë atë kohë, Jezusi hyri në Jerihon dhe po kalonte nëpër qytet. Dhe, ja, një njeri që quhej 

Zake. Ky ishte kryetagrambledhës dhe pasanik. Dëshironte të shihte kush është Jezusi, 
por nuk mundte prej popullit, sepse ishte me shtat i vogël. U lëshua vrap përpara, shkoi e hipi në 
një fik për ta parë sepse andej do të kalonte. Kur Jezusi erdhi në atë vend, shikoi përpjetë dhe i 
tha: “Zake, zbrit shpejt! Sot do të vij të rri në shtëpinë tënde!” Ai zbriti me nxitim dhe e pranoi plot 
gëzim. Të gjithë ata që panë, filluan të nynykasin: “Ktheu të rrijë te një mëkatar!” Zakeu u ngrit 
në këmbë dhe i tha Zotërisë: “Qe, Zotëri, gjysmën e pasurisë po ua jap skamnorëve, e, nëse ia 
kam bërë ndokujt ndonjë të padrejtë, ia kthej katërfish!” Atëherë Jezusi i tha: “Sot i erdhi kësaj 
shtëpie shëlbimi, sepse edhe ky është bir i Abrahamit! Biri i njeriut erdhi ta kërkojë e ta shëlbojë 
atë që pati humbur.” Lk 19, 1-10 

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.

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...
04 Nentor  Shen Karl Borromeo
05 Nentor  Gjithe Shenjterit dhe te Lumturit e Shqiperise
08 Nentor  Shen Gjon Duns Scoti
09 Nentor  Kushtimi i Bazilikes se Lateranit (Rome)
Hakun e Kishes per vitin 2013
kane dhene Valete Gjokaj, Taulant Dedja, Nue Nikçi. 
Deri tani:

Don Gjovani K. Kokona
Agron Vata
Aleks Coku
Aleksander&Adrian  Cukaj
Alfons Tarazhi
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
Gazmend Gjidoda
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
Nue Nikci
Nush Kacaj
Pal Rransburgaj
Paulin Marku
Paulin Lukani

Pjerin Kalaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Taulant Dedja
Tom Merditaj
Tome Ivanaj
Tony  Isufaj
Valete (Vladimir) Gjokaj
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.
Ftesa e Papës gjatë Engjëllit të Tënzot 
në festën e Gjithë Shenjtorëve: të ecim 
në rrugën e shenjtërisë!

Të jesh shenjt nuk 
është privilegj për pak 
njerëz, por thirrje për 
të gjithë. E kujtoi këtë 
Papa Françesku në 
lutjen e Engjëllit të 
Tënzot, kremtuar, si 
zakonisht, në Sheshin 
e Shën Pjetrit, në festën 

kushtuar Gjithë Shenjtorëve. Caku i fundmë i jetës sonë, 
tha Papa, nuk është vdekja; është Parajsa. 
[Shenjterit] Nuk janë mbinjerëz, e as lindën të përkryer. 
Janë si ne, njerëz, e para se të arrinin në Lumninë e 
qiellit, jetuan një jetë normale, me gëzime e dhimbje, 
mundime e shpresa. Kështu foli Papa Françesku për 
shenjtorët. “Miq të Zotit” i quajti, sepse nësa ishin mbi 
tokë, jetuan në bashkim të thellë me Hyjin. E prandaj 
në fytyrat e vëllezërve, të të vegjëlve, të poshtëruarve 
panë fytyrën e Zotit, të cilën tani e shikojnë sy më sy në 
bukurinë e tij lavdiplote:
“Kur e njohën dashurinë e Zotit, e ndoqën me gjithë 
zemër, pa kushte e pa hipokrizi; shkrinë gjithë jetën në 
shërbim të të tjerëve, duruan vuajtje e kundërshtime, 
pa urryer, duke iu përgjigjur gjithnjë së keqes me të 
mirë e duke përhapur rreth vetes frymën e gëzimit e 
të paqes. Kjo është jeta e shenjtorëve: njerëz që ia 
dhuruan jetën Zotit e të tjerëve pa asnjë kusht, pa 
hipokrizi. E vunë krejtësisht vetveten në shërbim të të 
afërmit, duke përballuar kundërshtime e urrejtje, pa 

urryer kurrë. Sepse - kuptojeni mirë këtë - dashuria 
buron nga Zoti, po urrejtja, nga vjen? Thua vjen nga 
Zoti urrejtja? Jo, vjen nga djalli! E shenjtorët i ndejën 
gjithnjë larg djallit”.
Shenjtorët janë burra e gra, që e kanë zemrën plot me 
gëzim; e këtë gëzim ua përcjellin edhe të tjerëve:
“Të jesh shenjt nuk është privilegj për pak njerëz, si 
të ishte trashëgim i ndonjë pasurie. Shenjtëria është 
pasuri, që e trashëgojmë të gjithë, nga Pagëzimi. 
Është thirrje për të gjithë. Të gjithë jemi të thirrur të 
ecim në rrugën e shenjtërisë, e kjo udhë ka një emër. 
Udha, që të çon në shenjtëri, ka një emër, një fytyrë: 
fytyrën e Jezusit. Ai na mëson të bëhemi shenjtorë: 
Jezu Krishti”.
Në Ungjill, Zoti na tregon rrugën, atë të Lumnive. 
Mbretëria e qiellit, shpjegoi Ati i Shenjtë, është për 
ata, që nuk e mbështesin sigurinë mbi sendet, por mbi 
dashurinë e Zotit; për ata, që kanë zemër të thjeshtë 
e të përvuajtur, që nuk pretendojnë se janë të drejtë e 
nuk i gjykojnë të tjerët, ata që dinë të mjerohen me të 
mjeruarin e të gëzohen me të gëzuarin, që nuk janë të 
dhunshëm, por përplot me mëshirë, përplot me dëshirën 
për të mbjellur kudo pajtim e paqe. Prej këndej, shenjtëria 
është e bukur, e bukur është udha e saj:
“Sot shenjtorët na japin një mesazh, në festën e tyre. 
Na thonë: besoni në Zotin, sepse Zoti nuk të zhgënjen! 
Zoti nuk zhgënjen! Është mik i mirë, gjithnjë përkrah 
nesh. Nuk zhgënjen! Me dëshminë e tyre shenjtorët na 
japin zemër e na mësojnë të shkojmë pa frikë kundër 
rrymës, të mos ligështohemi, kur na keqkuptojnë 
a na tallin, në sa flasim për Krishtin e për Ungjillin; 
na dëshmojnë, me jetën e tyre se kush është besnik 
i fjalës së Zotit e provon që mbi tokë ngushëllimin e 
dashurisë së Tij e pastaj, njëqindfish, në amshim”. 
Në fund të fundit, vërejti Ati i Shenjtë, këtë shpresojmë 
e ia lypim Zotit për vëllezërit tanë të vdekur. Kisha, me 
urtinë e saj, i vuri pranë e pranë këto dy festa: “Gjithë 
Shenjtorët dhe Përkujtimin e gjithë besimtarëve të 
vdekur”. Lutjes sonë, që i jep lavdi Zotit dhe nderon 
shpirtërat e lum, i shtohet edhe urata për shpirtin e atyre, 
të cilët na paraprinë në rrugën që të çon nga kjo botë, 
në jetën e amshuar. Prandaj, pas lutjes mariane, Papa 
kujtoi se pasdite do të shkojë në Varrezën e Veranos, ku 
do të kremtojë Meshën Shenjte.
“Do të bashkohem shpirtërisht me njerëzit, që këto 
ditë vizitojnë varrezat, ku flejnë ata, që na paraprinë 
nën shenjën e fesë e që presin ditën e ringjalljes. 
Posaçërisht lutem për viktimat e dhunës, për të 
krishterët, që humbën jetën gjatë persekutimeve”.
Pastaj Ati i Shenjtë kujtoi tragjedinë e fundit të emigracionit, 
atë që ndodhi pak ditë më parë në shkretëtirën e Nigerit, 
ku njerëz në kërkim të një jete më të mirë, gjetën vdekjen 
në kushte të dëshpëruara. E fortë u lartua lutja e Papës:
“Në mënyrë të veçantë lutem për vëllezërit e motrat 
tona, burra, gra e fëmijë, që vdiqën, të raskapitur nga 
etja, uria e mundimi, në shtegtimin drejt një jete më 
të mirë. Këto ditë i patëm parasysh në gazeta, pamjet 
e shkretëtirës së pamëshirshme”.Në fund, duke iu 
drejtuar besimtarëve, mbledhur në Sheshin e Shën 
Pjetrit, Papa përshëndeti posaçërisht pjesëmarrësit në 
“Vrapimin e Shenjtorëve”, organizuar nga “Fondacioni 
Dom Bosko në botë”. “Shën Pali do të thoshte se e gjithë 
jeta e të krishterit është vrapim për të fituar çmimin e 
shenjtërisë: ju, përfundoi, na dhatë një shembull të mirë!”.

Francis: “God takes our hand like a 
father and brings us to heaven”

On November 1, Francis 
returned to Rome’s 
monumental Verano 
cemetery, twenty years 
after Wojtyla’s last visit 
there: “any one of us 
may think about death 
today… Do I contemplate 
it with hope, with the joy 
of the prospect of being 
received by the Lord?”
ANDREA TORNIELLI
VATICAN CITY

➋ ➌

GUARDIAN ANGEL PRAYER

Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, 
pasi Hyji, për mëshirë të vet, 

më ka lënë nën mbrojtjen tënde, 
ti sot më shndrit, më mbaj, 
më ruaj e më sundo. 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.


