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Në atë kohë, Jezusi vazhdoi rrugën përpara duke u ngjitur në Jerusalem. Kur iu afrua Betfages 
dhe Betanisë, përngjat malit që quhet i Ullinjve, i dërgoi dy nxënës dhe u tha: “Shkoni në fshat që 

është kundruall. Sa të hyni në të, do ta gjeni një gomar të lidhur, në shpinë të cilit ende askush nuk hypi. 
Zgjidhnie dhe binie! Nëse ndokush ju pyet: ‘Pse po e zgjidhni?’ – thoni kështu: ‘Po i duhet Zotërisë’!”
Të dërguarit shkuan dhe gjetën ashtu si u kishte thënë. Ndërsa ata po e zgjidhnin gomarin, të zotët 
e gomarit u thanë: ‘Pse po e zgjidhni gomarin?’ Ata u gjegjën: “Po i duhet Zotërisë.” Dhe e sollën te 
Jezusi dhe, pasi i vunë petkat e veta mbi gomar, i ndihmuan të hypë edhe Jezusi. Dhe, ndërsa ai ecte 
kështu përpara, njerëzit shtronin udhës petkat e veta.
Ishte tashmë afër teposhtës së Malit të Ullinjve, kur qe, tërë ajo mori nxënësish, filloi plot gëzim e me 
zë të lartë të lëvdojë Hyjin për të gjitha veprat e madhërueshme që kishte parë dhe thoshte: “Qoftë 
bekuar ai që vjen – mbret – në emër të Zotit! Në qiell paqe, lavdi në më të lartin qiell!” Atëherë i thanë 
disa farisenj që ishin në popull: “Mësues, qortoj nxënësit e tu!” Ai u përgjigji: “Unë po ju them: nëse këta 
do të heshtin, gurët do të klithin!” Lk 19, 28-40

PËRKUJTIMI I HYRJES SË ZOTIT 
NË JERUSALEM

24 Mars 2013

Udha e Kryqit në Koloseum: dy fjalë 
për tekstet e meditimet.

Janë të rinjtë e Libanit ata, 
që menduan sivjet për 
meditimet e Udhës së Kryqit 
për të Premten e Madhe, në 
Koloseum. Atyre, nën drejtimin 
e Patrikut të maronitëve të 
Antiokisë, kardinalit Behara 
Butros Rai, Benedikti XVI u pati 
kërkuar të shprehnin, përmes 

stacioneve të Mundimeve të Krishtit, ankthet e shpresat e popujve 
të Lindjes së Mesme. E kështu, në amfiteatrin Flavio, krishterimi 
do të njihet me padrejtësitë, përçarjet ndërmjet të krishterëve, me 
fondamentalizmin e dhunën, që peshojnë rëndë mbi shpirtin e 
mbi korpin e popujve të Lindjes së Mesme, por edhe me vuajtjet e 
sëmundjet, që brejnë mbarë njerëzimin. 
Shtëpia Botuese e Vatikanit do t’i botojë meditimet e Udhës së 
Kryqit të hënën e ardhshme.
“Shpresë e patundur, fe e gjallë”: këto janë mjetet, që Udha e Kryqit 
i dorëzon të krishterit për të ecur në një jetë të re. Nëse të meditosh 
udhën, përshkuar nga Krishti drejt Kalvarit do të thotë të shikosh 
edhe të keqen e mëkatin, që plagos njerëzimin, atëhere meditimet 
e shkruara nga grupi i të rinjve libanezë, nën drejtimin e patrikut të 
maronitëve të Antiokisë, kardinalit Rai, do të tingëllojnë si përgjigje, 
dhënë paragjykimeve e urrejtjes, që i bëjnë zemrat gur e çojnë në 
ndeshje fetare, por edhe padrejtësisë pa skaj e dhunës pa mëshirë. 
Besimi në Zotin e ngre rishtas në këmbë njeriun e rrëzuar, forca 
e Shpirtit Shenjt e mban gjallë, e bën një me vullnetin e Zotit e i 
mëson t’i dojë të gjithë. Është kjo, përgjigjja e tokës së kedrave. 
I jepet atyre, që e dinë ç’është vuajtja, diskriminimi, mohimi i të 
drejtave më fillestare.
Në Koloseum, në mbrëmjen e së Premtes së Madhe, breznitë e 
reja të Libanit do t’i kërkojnë botës më shumë respekt për lirinë 
fetare (Stacioni VII), që fetë e ndryshme të mund të vihen së 
bashku për udhë, për t’i shërbyer së mirës së përbashkët, për të 
dhënë ndihmesën e tyre në zhvillimin e të gjithë njerëzve si dhe për 
ndërtimin e shoqërive të reja, plot shpresë. Do të sjellin në atë log 
mundimesh, vuajtjet e popujve të Lindjes së Mesme. 
Në fytyrat e grave të Jeruzalemit, që qajnë për Jezusin, do të mund 
të shikojmë gratë e ditëve tona, të plagosura në dinjitetin e tyre e të 
shpërfytyruara nga diskriminimet (Stacioni VIII). 
Në barrën e rëndë të mëkateve njerëzore - kryq, që e bën Jezusin 
të rrëzohet tri herë rresht – plagën e atyre përçarjeve që, në gjirin 
e Kishës (Stacioni IX) i largojnë të krishterët nga njëri tjetri. Do të 
mund të gjejmë realitetin bashkëkohor, në meditimet e Udhës së 
Kryqit të të rinjve libanezë
Por nuk mungojnë edhe lutjet e dala nga shpirti, drejtuar Zotit: për 
ata që, duke i ngjarë Pilatit, i shërbejnë logjikës së interesave të 
veta. Përkulen para presioneve politike e shoqërore. Dënojnë të 
pafajshmin, për qejfin e turmës, pa iu bërë vonë se po i bien ndesh 
drejtësisë. E dorëzojnë Jezusin në duart e kryqëzuesve, ndonëse 
e dinë mirëfilli se është i panjollë. Për ata, që lajnë duart, pasi kanë 
bërë poshtërsitë më të neveritshme (Stacioni I).
Lutje, edhe për ata që përkulen para laicizmit të verbër, që ia zë 
frymën vlerave të fesë e të moralit, në emër të mbrojtjes së njeriut. 
Në sa Zoti vijon të pësojë poshtërime, të vuajë, të mundohet në 
njerëzit e ligësht e, sidomos, në Lindjen e martirizuar, që i lutet 
ta ndihmojë, për të gjetur shpresën e humbur, të vërtetën e 
nëpërkëmbur, dashurinë e harruar.
Në Udhën e Kryqit të të rinjve libanezë, nuk mungon as 
fondamentalizmi i tërbuar, që pretendon se po mbron vlerat fetare, 
duke derdhur gjak (Stacioni II), pasuar nga ftesa për të shikuar 
Krishtin, që bëhet një me të ligshtit. E ftesa drejtuar popujve të 
poshtëruar e të vuajtur, posaçërisht atyre të Lindjes së martirizuar, 
që ta mbartin pikërisht me Zotin, kryqin e tyre, duke marrë jetë nga 
jeta e të Kryqëzuarit. 
Ndjehet fort, ndikimi i liturgjisë lindore në çaste të ndryshme të 
Udhës së sivjetme të Kryqit, frymëzuar edhe nga Nxitja pas-

Sinodale e Benediktit XVI “Kisha në Lindjen e Mesme”. 
Në Stacionin XII, që kujton vdekjen e Jezusit mbi kryq, i lartohet 
Zotit lutja plot përdëllim për të gjithë ata, të cilët praktikojnë abortin, 
eutanazinë që të heqin dorë nga kultura e vdekjes e të marrin pjesë 
në ndërtimin e qytetërimit të jetës e të dashurisë.
Së fundi, Varrimi i Jezusit, që na çon në heshtimin e së Shtunës së 
Madhe e në hapjen e një plase të ndritshme mes reve të përgjakura: 

“O Zot Jezus,
premto të jemi bij të dritës
që nuk tremben nga errësira.
Të lutemi sot,
për të gjithë ata, që kërkojnë kuptimin e jetës,
e për ata, që i kanë humbur shpresat,
që të besojnë në fitoren tënde
mbi mëkatin e mbi vdekjen”.

Tragjedia e Kryqit – shkruante kardinali Bergoglio në Mesazhin 
e Kreshmëve, vijon në rrugët tona, në shtëpitë tona, në zemrat 
tona. Bashkëjetojmë me urrejtjen. Me dhunën, që vret, që rrënon 
shpirtra e familje, ndez luftëra e konflikte, në zemra e në troje. 
Bashkëjetojmë me zilinë e keqe, me urrejtjen, me shpifjen, me 
etjen për pasje në zemrat tona. Vuajtja e njerëzve të pafajshëm 
është shuplakë mbi fytyrat tona; shuplakë, perandoria e parasë, 
me pasojat e saj djallëzore, si droga, korrupsioni, kontrabanda, deri 
shitblerja e njerëzve. 
E grusht, mjerimi material e moral, që përdoret në tregjet e sotme 
si monedhë shkëmbimi. Skenë e dhimbshme, ku merr fund dinjiteti 
i punës, ku përligjet egoizmi i më të fortëve, që nuk janë aspak 
më të mirët e ku mungesa e vlerave etike krijon metastaza në 
gjirin e shoqërisë. I shikojmë, të pafuqishëm për t’iu kundërvënë 
mëkatit që e plagos korpin tonë, me të gjithë forcën e pushtetit të 
tij shkatrrimtar”.Edhe kjo botë ndjehet fort në udhën e Kryqit, por jo 
pa shpresën që hap e Diela e Ngjalljes!
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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.

Kushdo që dëshiron pas Meshes te ofrojë pije freskuese 
të kontaktojë Vilson Prekaj (tel. 647.855.9643) ose 
Zef Deklaj (tel. 416. 618.4820)

Java e Madhe: Kalendari liturgjik...
E Premtja e Madhe 29 mars: 
Kremtimi liturgjin ne mbremje ne oren 7 PM. 
E Shtuna e Madhe 30 mars: 
 Mesha e Ringjalljes ne oren 9:45 PM.
E diela e Pashkeve 31 mars: 
Mesha ne oren 12:45.

Bekimi bukes dhe ushqimeve...
 Te shtunen ne oren 9:45 PM

Hakun e Kishes per vitin 2012
e ka dhene Vilson Prekaj.

Hakun e Kishes per vitin 2013
e ka dhene Martin Pjetri.
Deri tani kane dhene: 
Agron Vata
Aleks Coku
Altin Miri
Anton & Violeta  Selmanaj
Astrit & Ermira  Simeqi
Gjek & Lec Gashaj
Linda Kalavaci
Martin Pjetri
Nikolin Vukelaj
Pal Rrasburgaj
Pjerin Kalaj
Prek Gjonaj
Silvan Nerhati
Tome Ivanaj
Tony  Isufaj
Vladimir Doda
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. 

6 Prill Easter Party…
Data: E shtune 6 prill në orën 7 të darkës
Adresa: 739 Browns line, Toronto ON
Çmimi: 60 $ (10 vjeç e sipër); 35 $ (5-10 vjeç)
Tel:  Kreshnik Malaj (Nik Biçi) 647.309.0592 

Astrit Simeqi 416.560.8682 
Gjovalin Selmani 647.500.3875 

...me LIVE MUZIK. Ju mirëpresim!

Profit i te Dieles se kaluar…
Nga shitja e pijeve dhe ushqimeve te ofruara te dielen e 
kaluar, gjate vizites se Ipeshkvit Boissonneau, u mblodhen 
240 dollare. Per sallen u paguan 150 dollare dhe profit per 
qendren shqiptare mbeten 90 dollare.
Falenderojme me gjithe zemer te gjithe ata qe ofruan pije, 
ushqimet apo qe ndihmuan per pritjen dinjitoze te Ipeshkvit. 
Zoti ju bekofte!

Papa Trupit Diplomatik: nuk ka paqe të 
njëmendtë, pa të vërtetën: të ndërtohen 
ura dialogu, të luftohet kundër varfërisë 
shpirtërore e materiale.

Paqja ndërtohet 
mbi bazën e së 
vërtetës, sepse nuk 
mund të ketë paqe 
të njëmendtë, nëse 
secili është masë 
e vetvetes, secili 
kërkon gjithnjë e 
vetëm të drejtën e 
vet, pa u shqetësuar 
fare, ndërkaq, edhe 
për të drejtat e të 

tjerëve, të të gjithëve, duke u nisur nga natyra, që i bashkon 
të gjitha qeniet njerëzore mbi këtë Tokë: kështu u shpreh 
Papa Françesku sot, gjatë takimit me Trupin Diplomatik të 
akredituar pranë Selisë së Shenjtë. 
I pranishëm, edhe përfaqësuesi i Republikës së Shqipërisë 
pranë Selisë Apostolike, zoti Rrok Logu.
Para së gjithash, falënderoj me gjithë zemër dekanin, 
ambasadorin Zhan-Klod Mishel, për përshëndetjen, që më 
drejtoi, në emër të të gjithëve. Me gëzim, vijoi Ati i Shenjtë, 
ju pres për këtë shkëmbim përshëndetjesh, sa të thjeshtë, 
aq edhe të thellë, simbolikisht, përqafim që Papa i jep 
mbarë botës. Përmes jush, në të vërtetë, takoj popujt tuaj e 
kështu mundem, në një farë mënyre, të njihem me të gjithë 
nënshtetasit e vendeve tuaja, me gëzimet, dramat, shpresat, 
dëshirat.
Prania juaj e shumënumërt, vijoi, është edhe shenjë, e cila 
tregon se marrëdhëniet që kanë vendet tuaja me Selinë 
Apostolike, janë të dobishme, janë vërtet në shërbim të së 
mirës së njerëzimit: 
E pikërisht këtë e ka më shumë për zemër Selia e 
Shenjtë: të mirën e çdo njeriu mbi këtë tokë. 
Me këtë qellim e nis Ipeshkvi i Romës misionin e tij, duke 
e ditur mirë se mund të mbështetet mbi miqësinë dhe 
përzemërsinë e vendeve, që ju përfaqësoni, e me sigurinë 
se ju e mbështesni këtë mendim. Njëherësh, shpresoj që 
ky takim të jetë rast për të nisur shtegtimin e përbashkët 
edhe me ato pak vende, që nuk kanë ende marrëdhënie 
diplomatike me Selinë e Shenjtë, disa nga të cilat, e unë 
i falënderoj nga zemra, deshën të ishin të pranishëm në 
Meshën për fillimin e papnisë sime, ose dërguan mesazhe, 
për të shprehur kështu, afërsinë e tyre.
Më pas Papa shtoi: Siç e dini, ka shumë arsye, që më shtynë 
të zgjedh emrin, duke menduar për Françeskun e Asizit, 
një personalitet, që njihet shumë përtej kufijve të Italisë e 
të Evropës, edhe ndërmjet atyre, që nuk besojnë në fenë 
katolike. Një nga arsyet kryesore, është dashuria që kishte 
Françesku për të varfërit: 

Sa të varfër ka akoma sot në botë! E sa fort vuajnë. Sipas 
shembullit të Françeskut të Asizit, u përpoqa gjithnjë ta 
kem kujdes, ta mbroj, në çdo skaj të Tokës, njeriun që 
vuan nga varfëria e mendoj se në shumë nga vendet 
tuaja do të mund ta shikoni veprën bujare të atyre të 
krishterëve, që punojnë për të ndihmuar të sëmurët, 
jetimët, të pastrehët, të gjitha ata, që flaken nga radhët e 
shoqërisë, e kështu punojnë për ndërtimin e shoqërive 
më njerëzore, më të drejta.
Por ka edhe një varfëri tjetër, theksoi. Është varfëria 
shpirtërore e ditëve tona, që peshon rëndë edhe mbi vendet, 
të cilat mendohet se janë më të pasurat. Është ajo, të cilën 
Paraardhësi im i dashur e i nderuar, Benedikti XVI, e quan 
“Diktatura e relativizmit”, që e lë secilin ta masë gjithçka me 
kutin e vetvetes, duke vënë kësisoj, në rrezik, bashkëjetesën 
ndërmjet njerëzve. E kështu arrijmë tek arsyeja e dytë, që 
më shtyu ta zgjedh këtë emër. Françesku i Asizit na thotë: 
punoni për të ndërtuar paqen! Nuk ka paqe të njëmendtë, pa 
të vërtetën: 
Nuk mund të ketë paqe të vërtetë, nëse secili është masë 
e vetvetes, nëse secili mund të mbrojë gjithnjë e vetëm 
të drejtën e vet, pa u shqetësuar, njëkohësisht, për të 
mirën e të tjerëve, të të gjithëve, duke u nisur nga natyra, 
që e bashkon çdo qenie njerëzore mbi këtë Tokë.
Pastaj shpjegoi: 
Një nga titujt e ipeshkvit të Romës, është Papë, 
domethënë, ai që ndërton ura me Zotin e me të gjithë 
njerëzit, në mënyrë që secili të gjejë tek tjetri jo armikun, 
jo kundërshtarin, po vëllaun, që ta dojë e ta rrokë. 
Edhe vetë origjina ime, pastaj, më shtyn të punoj për të 
ndërtuar ura. Ju e dini se familja ime është me origjinë 
italiane; e kështu, në shpirtin tim është gjithnjë i gjallë dialogu 
ndërmjet vendeve e kulturave, sado të largëta, nga një skaj i 
botës, në tjetrin, sot gjithnjë më të afërta, më të ndërvarura, 
më nevojtare për t’u takuar e për të krijuar hapësira reale të 
vëllazërisë së vërtetë.
Në këtë veprimtari, vërejti Papa Françesku, është themelor 
edhe roli i feve. 
Nuk mund të ndërtohen ura ndërmjet njerëzve, duke 
harruar Zotin. Po vlen edhe e kundërta: nuk mund të 
jetohen lidhje të vërteta me Zotin, duke shpërfillur të 
tjerët. Prandaj ka shumë rëndësi thellimi i dialogut 
ndërmjet feve të ndryshme; mendoj, mbi të gjitha, për 
dialogun me Islamin, prandaj e vlerësova shumë, gjatë 
Meshës për fillimin e papnisë sime, praninë e shumë 
autoriteteve civile e fetare të botës islamike. 
E ka shumë rëndësi edhe të thellohet ballafaqimi me 
besimtarët, për të mos mbizotëruar kurrë ndryshimet, që 
përçajnë e plagosin, por, pa harruar larmitë, të fitojë dëshira 
për ndërtimin e lidhjeve të miqësisë së vërtetë ndërmjet 
popujve.
Në përfundim, Papa Françesku i përmblodhi mendimet 
me këto fjalë: “Lufta kundër varfërisë, si materiale, ashtu 
edhe shpirtërore, sigurimi i paqes e ndërtimi i urave janë 
pikëmbështetje për një udhë, në të cilën dëshiroj t’i ftoj 
të marrin pjesë të gjitha vendet, që përfaqësoni. Udhë e 
vështirë, kjo, nëse nuk mësohemi ta duam gjithnjë më 
shumë Tokën tonë. Edhe në këtë rast më vjen në ndihmë 
emri i Françeskut, që na mëson ta respektojmë thellësisht 
gjithë krijimin, ta ruajmë ambientin tonë, sepse tepër shpesh 
nuk e përdorim për të mirë, por e shfrytëzojmë babëzisht, në 
dëm të njëri tjetrit.
Falënderoj, më pas, diplomatët, për gjithë punën, që bëjnë, 
së bashku me Sekretarinë e Shtetit, për të siguruar paqen 
e për të ndërtuar ura miqësie e vëllazërie. Përmes jush, 
shtoi, dëshiroj t’u përsëris qeverive tuaja falënderimin për 
pjesëmarrjen në kremtimet me rastin e zgjedhjes sime, duke 
uruar bashkëpunim të frytshëm. Zoti i gjithëpushteshëm 
ju mbushtë plot me dhuratat e tij, secilin nga ju, familjet e 
popujt, që përfaqësoni. Faleminderit!”. 
Kujtojmë se aktualisht me Selinë e Shenjtë kanë marrëdhënie 
të plota diplomatike 180 shtete. Këtyre u duhen shtuar: 
Bashkimi Evropian, Urdhëri Sovran Ushtarak i Maltës dhe 

një mision me karakter të posaçëm: Zyra e Organizatës për 
Çlirimin e Palestinës.

Pope Francis : “Miserando atque 
eligendo”...

(Vatican Radio ) Pope Francis 
has chosen the motto “Miserando 
atque eligendo”, meaning lowly but 
chosen; literally in Latin ‘by having 
mercy, by choosing him’.
The motto is one the Pope had 
already chosen as Bishop. It is taken 
from the homilies of the Venerable 
Bede on Saint Matthew’s Gospel 
relating to his vocation:”Jesus saw 
the tax collector and by having 
mercy chose him as an Apostle 

saying to him : Follow me.”
This homily, which focuses on divine mercy and is reproduced 
in the Liturgy of the Hours on the Feast of Saint Matthew, has 
taken on special significance in the Pope’s life and spiritual 
journey.
In fact it was on the Feast of Saint Matthew in 1953 that 
a young seventeen year-old Jorge Bergoglio was touched 
by the mercy of God and felt the call to religious life in the 
footsteps of Saint Ignatius of Loyola.
Beyond the motto, the coat of arms has a blue field and is 
surmounted by the mitre and the papal keys. On the crest 
itself at the centre is the symbol of the Jesuits, a flaming 
sun with the three letters recalling the name and the salvific 
mission of Jesus. Underneath we have two more symbols: 
to the right the star representing Mary and to the left the nard 
flower representing Joseph.

How to make a Good Confession
7.  You shall not steal. 

Have I stolen what is not mine? 
Have I returned or made restitution for what I have 
stolen? 
Do I waste time at work, school or at home? 
Do I gamble excessively, thereby denying my family of 
their needs? 
Do I pay my debts promptly? 
Do I seek to share what I have with the poor?

8.  You shall not bear false witness. 
Have I lied? 
Have I gossiped? 
Have I harmed someone’s reputation? 
Have I spoken behind someone else’s back? 
Am I critical, negative, or uncharitable in my thoughts of 
others? 
Do I keep secret what should be kept confidential?

9.  You shall not desire your neighbor’s wife. 
Have I consented to impure thoughts? Have I caused 
them by impure television, movies, books, magazines 
or internet? 
Do I pray at once to banish impure thoughts and 
temptations? 
Do I listen to, or engage in, impure conversations or 
jokes?

10.  You shall not desire your neighbor’s goods. 
Am I jealous of what other people have? 
Do I envy other people’s families or possessions? 
Am I greedy or selfish? 
Are material possessions the purpose of my life? 
Do I trust that God will care for all of my material and 
spiritual needs?
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