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N ë atë kohë, ia behën disa dhe i treguan çka u kishte ndodhur disa galileasve, gjakun e të 
cilëve Pilati e kishte përzier me gjakun e flive të tyre. Jezusi u përgjigji: “A mendoni se këta 

galileas, që sharruan kështu, qenë mëkatarë më të mëdhenj se të gjithë galileasit tjerë? Unë po 
ju them: jo! Por, nëse ju nuk ktheheni kah Hyji, të gjithë do të sharroni si ata! A kujtoni se ata të 
tetëmbëdhjetët, mbi të cilët ra kulla e Siloesë dhe i mbyti, qenë më të mëdhenjtë mëkatarë ndër 
të gjithë banorët e Jerusalemit? Unë po ju them: jo! Por, nëse ju nuk ktheheni kah Hyji, të gjithë 
do të sharroni si ata!”  Atëherë u tregoi këtë shëmbëlltyrëP: “Një njeri e kishte një fik të mbjellë 
në vreshtin e vet. Shkoi, kërkoi fryte në të, por nuk gjeti. Atëherë i tha vreshtarit: ‘Ja, tash tri 
vjet po vij e po kërkoj frytin e këtij fiku e nuk po e gjej. Preje! Pse ta shfrytëzojë kot tokën?’ Ai i 
përgjigji: ‘Zotëri, lëre edhe këtë vit që ta mih përreth e t’i qes pleh. Ndoshta në të ardhmën do 
të japë fryte. Po qe se jo, atëherë do ta presësh’!” Lk 13, 1-9

Preje

3 Mars 2013



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)

Kalendari liturgjik...
7   mars Shën Perpetua dhe Feliçita
8   mars Shën Gjoni i Hyjit
9   mars Shën Françeska e Romës

Udha e Kryqit...
Te premtet e Kohes se Krezhmeve Udha e Kryqit 
eshte ne oren 8:15 PM. 

17 Mars Ipeshkvi John Anthony 
Boissonneau...
Te dielen 17 mars Ipeshkvi pergjegjes per zonen 
Etobicoke, Mississauga, do te vizitoje Misionin tone 
dhe do te pranoje betimin e famullitarit. 
Jemi te mireseradhur per ta pritur me dinjitet!

Njoftim nga Keshilli...
Ne mbledhjen e dates 24 shkurt Keshilli vendosi te 
zgjedhe:
Kryetar ........................ Kreshnik Malaj
Zevendes-kryetar........ Gjovalin Selmani
Sekretar ...................... Aleksander Koka 

Hakun e Kishes per vitin 2013 e ka dhene 
Pjerin Kalaj, Linda Kalavaçi. Deri tani 
kane dhene:

Agron Vata
Aleks Coku

Altin Miri
Anton & Violeta  Selmanaj
Astrit & Ermira  Simeqi
Gjek & Lec Gashaj
Linda Kalavaci
Nikolin Vukelaj
Pjerin Kalaj
Silvan Nerhati
Tome Ivanaj
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. 

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 647.309.0592 

Astrit Simeqi 416.560.8682 
Gjovalin Selmani 647.500.3875 

...me LIVE MUZIK Ju mirëpresim!

Benedikti XVI me “Faleminderit”mbyll 
fjalimin e fundit siç e mbylli të parin si 
Papë

Kisha pa Benediktin XVI. Më 28 shkurt, në ora 200 u 
mbyll mandati pjetrin, përfundoi shërbimi papnor i Atit 
të Shenjtë Jozef Ratcinger, që zgjati gati tetë vjet, e 
saktësisht shtatë vjet, 10 muaj e 9 ditë. E kështu nga 
ora 20.00 e ditës së 28 shkurtit, filloi edhe periudha e 
Selisë Vakante për Kishën Katolike Romake, dreri në 
zgjedhjen e Papës së ri.
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Me një fjalë të thjeshtë, thënë nga zemra, përtej 
çdo protokolli e riti: “Faleminderit”, Benedikti XVI e 
përfundoi papninë e tij kur në ora 17.45 nga ballkoni i 
Pallatit Apostolik të Kastel Gandolfo tha: “Jam shtegtar 
i thjeshtë që fillon etapën e fundit të shtegtimit të vet 
mbi tokë”. Kështu me këto fjalë të përshëndetjes së 
fundit, drejtuar mijëra besimtarëve që e pritën mbrëmë 
në lutje e pastaj me brohiritje, në sheshin para Pallatit 
Apostolik të Kastel Gandolfi, Benedikti XVI u paraqit 
si Papë i pensionuar, si Papë tashmë i tërhequr në 
lutje e meditim, po përherë në gjirin e Kishës dhe 
pranë Krishtit të Kryqëzuar, siç kujtoi ai personalisht 
të mërkurën e kaluar, më 27 shkurt, gjatë Audiencë së 
Përgjithshme të fundit të Papnisë, duke përshëndetur 
e falënderuar Popullin e Zotit, në Sheshin e Shën 
Pjetrit në Vatikan.
Mbrëmë, pas bekimit të fundit apostolik si Papë, 
falënderimi spontan, drejtuar turmës së besimtarëve, 
për dashurinë e tyre të manifestuar ndaj Pasardhësit 
të Shën Pjetrit, pamë një ndarje mallëngjyese e një 
tërheqje të thjeshtë të Bariut shpirtëror të Kishës, 
të teologut të madh e të profesorit të famshëm, Atit 
të Shenjtë Jozef Ratcinger, me fjalë të përzemërta 
atërore: “Ju bekoj të gjithëve, natën e mirë e 
faleminderit”. 
E njëjta thjeshtësi që Benedikti XVI pati edhe në 
fjalimin e parë papnor ‘Urbi et Orbi’ drejtuar Popullit 
të Zotit, më 19 prillin e vitit 2005, i posa i zgjedhur 
Papë, kur nga ballkoni i Bazilikës së Shën Pjetrit në 
Vatikan tha: “Në gëzimin e Zotit të Gjallë, krejtësisht 
të mbështetur në ndihmën e Tij të përhershme, të 
shkojmë përpara. Zoti do të na ndihmojë e Virgjëra 
Mari Nëna e Shenjtueshme e Tij do të jetë në krahun 
tonë”. 
E dje, përfundoi akoma me atë fjalë, të thjeshtë, të 
përzemër e plot domethënie: “Faleminderit”. 
E dita e djeshme e 28 shkurtit 2013 do të hyjë në 
histori. E me gjithë se ishte ditë vërtetë historike, 
Papa Benedikti XVI e deshi dhe e kaloi, për sa qe e 
mundshme, në mënyrë të zakonshme, të thjeshtë, të 
përzemërt. Duke u nisur nga takimi me 144 kardinajt, 
nga lamtumira dhënë Vatikanit ndërsa zëri i kambanave 
të Kisha të Vatikanit e të Romës e shoqëronin 
transferimin e tij me helikopter të bardhë mbi Vatikan, 
mbi Bazilikë të Shën Pjetrit, mbi Romën, qytetin dhe 
dioqezën e tij e deri te arritja në Kastel Gandolfo. Dita 
e fundit e papnisë për Papën Ratcinger vërtetë kaloi 
si çdoherë tjerë me thjeshtësi e dashamirësi atërore.
S’ka dyshim që dita e djeshme e 28 shkurtit 2013 
shënon një epokë dhe hap një faqe të re në historinë 
e Kishës, për të cilën Benedikti XVI vazhdon t’i lutët 
Zotit dhe për çka na fton të gjithëve të lutemi bashkë 
me të. E kështu tani e përherë duhet të lutemi për të 
mirën e Kishën e për Papën e ri, Pasardhësin e tij, të 
cilin, që dje, Jozef Ratcinger “premtoj se do ta nderojë 

dhe do t’i bindet pa kushte”.
E mund të themi se teologu Ratcinger ka qenë Papa 
i fjalës, me tre libra mbi “Jezusin e Nazaretit” që kanë 
pasur një sukses të madh në mbarë botën dhe tri 
enciklika, të botuara edhe ato në miliona kopje në 
gjuhë të ndryshme të botës. Benedikti XVI i mbeti 
besnik motos së tij ipeshkvnore: “Bashkëpunëtor 
i së vërtetës”. Një tjetër enciklikë mbi temën e fesë 
(e cila qe paralajmëruar nga Salla e Shtypit e Selisë 
së Shenjtë) do të ishte dashur të botohej në mbyllje 
të kremtimeve të Vitit të Fesë, që po kremtojmë, me 
vullnetin e këtij Pape. Po kjo enciklikë do të mbetët 
në sirtar. Një Papë shkrimtar e teolog por edhe i aftë 
t’u predikoi turmave të mëdha me përvujtëri e bindje 
Lajmin e Mirë të Ungjillit të Krishtit, siç dëshmoi edhe 
Audienca e Përgjithshme e 348-ta dhe e fundit e 
Jozef Ratcinger, e së mërkurës së 27 shkurtit 2013, 
në Sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, para mase 200 
mijë besimtarëve.
E tani, gjatë periudhës së ‘selisë vakante’, e 10 
me radhë që bëhet seli vakante nga tërheqja apo 
dorëheqja e një Papa, pezullohet të gjitha detyrat e 
postet e zyrat e Krerëve të Dikastereve, së bashku 
me Sekretarinë e Shtetit. Mbesin në funksion, pra 
në detyrë Kamerlengu, Pendestari i madh e Dekani i 
Kolegjit Kardinalor. E kështu, tani i takon Asamblesë 
së Kardinajve, kryesuar nga dekani kardinali Angelo 
Sodano, të merret me nevojat e përditshme, të 
shqyrtojnë gjendjen dhe sfidat e Kishës, si dhe të 
përcaktojë zhvillimin e Konklavit të ri, për zgjedhjen 
e Pasardhësit të 265 të Shën Pjetrit, pra ipeshkvit të 
266 të Romës.
Takimet zyrtare të Kardinjave do të fillojnë të hënën 
e ardhshme, më 4 mars, me Kongregacionet apo 
Mbledhjet “parapërgatitore”, para fillimit të Konklavit, 
që zhvillohen me ritëm të rregullt çdo ditë, deri në nisjen 
e Konklavit për zgjedhjen e Papës së ri. Kongregatat 
apo Asambletë e përgjithshme të kardinajve nga mbarë 
bota, mbahet në Pallatin Apostolik e drejtohen nga 
Dekani i Kolegjit Kardinalor deri në fillimin e Konklavit 
e të procesit të votimeve për zgjedhjen e Papës së ri. 
Po më hollësisht mbi këto procedura, do të ju njoftojmë 
në të ardhshmen. Tani, jemi në periudhën e selisë 
vakante e heshtja që mbretët nuk është mungesë apo 
zbrazësi: “Nuk e braktis Kryqin por në një mënyrë të re 
qëndroi pranë Krishtit të kryqëzuar”, tha Benedikti XVI 
më 27 shkurt në Sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan. Në 
epokën e “eklipsit të Zotit” nga shoqëria bashkëkohore, 
ky Papë na ka ftuar të zbulojmë domethënien e Hyjit 
Atë, Krijues e Shpëtimtar, që veprën në botën e jetën 
tonë, e tani i takon çdo të krishteri të ndjek shembullin 
e mësimin e tij, të mbështetemi e të kemi besim të 
plotë në Zotin, që e udhëheq Kishën e njerëzimin.
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Ostension of the Holy Shroud on 
televisions worldwide
Holy Saturday (30 March 2013) in Easter week is going 
to be a highly spiritual day, with the Holy Shroud being 
exhibited to the whole world in a live television broadcast. 
A new app for the Holy Shroud is due out soon

DOMENICO AGASSO JR. | TURIN
In these epic and mystery-filled days, Benedict XVI 
gives his final gift to the Archdiocese of Turin and to the 
world: a televised ostension of the Holy Shroud on Holy 
Saturday (30 March). The Archbishop Emeritus of Turin, 
Cardinal Severino Poletto,  told Italy’s 3rd biggest daily 
La Stampa, that in his last personal greeting to him as 
Pope, Benedict XVI reminded him of his visit to Turin on 
2 May 2010, to see the Holy Shroud.
“I hope that this international event will bring a little bit of 
light and peace in these complicated times to the hearts 
of all who experience it and that it brings strength and 
hope to the poor and sick and also to families and those 
facing hardship,” the Archbishop of Turin, Mgr. Cesare 
Nosiglia said. He recalled that “we had spent a lot of 
time reflecting on this project alongside the relevant Holy 
See authorities” and that Benedict XVI had given the 
green light which encouraged them, giving the event an 
evangelisation and contemplation slant so as to inspire a 
deep spirituality in faithful during Holy Week.” 
That particular occasion he said: “This pilgrimage, this 
visit, is a particularly intense experience for me: maybe 
because with the passing of the years I have become 
more sensitive to the message of this extraordinary Icon; 
perhaps and I would say above all, because I am here 
as the Successor of Peter and I carry the entire Church, 
the whole of humanity, in fact, within my heart.” Benedict 
XVI defined the Shroud as the “Icon of Holy Saturday”.
Having stood for some time before this fascinating and 
mysterious Shroud and observed it in silence, he said: 
“If thousands and thousands of people come to venerate 
it without counting those who contemplate it through 
images it is because they see in it not only darkness but 
also the light; not so much the defeat of life and of love, 
but rather victory, the victory of life over death, of love 
over hatred. They indeed see the death of Jesus, but 
they also see his Resurrection; in the bosom of death, 
life is now vibrant, since love dwells within it.”
“This is the power of the Shroud: from the face of this 
“Man of sorrows”, who carries with him the passion of 
man of every time and every place, our passions too, 
our sufferings, our difficulties and our sins Passio Christi. 
Passio hominis from this face a solemn majesty shines, 
a paradoxical lordship.”
“This face, these hands and these feet, this side, this 
whole body speaks. It is itself a word we can hear in 
the silence. How does the Shroud speak? It speaks with 

blood, and blood is life! The Shroud is an Icon written in 
blood; the blood of a man who was scourged, crowned 
with thorns, crucified and whose right side was pierced. 
The Image impressed upon the Shroud is that of a dead 
man, but the blood speaks of his life. Every trace of 
blood speaks of love and of life. (…) It is like a spring 
that murmurs in the silence, and we can hear it, we 
can listen to it in the silence of Holy Saturday.” On Holy 
Saturday (the day of the Lord’s hiding, as Benedict XVI 
called it) this year, we will hear the Shroud speak to the 
world again. It must be heard in silence, in memory of 
that historic visit which took place in communion with the 
entire world and with St. Peter’s new successor. This will 
be the second televised ostension of the sacred cloth 
since its first live exhibition in the Hall of the Swiss, in 
the Royal Palace of Turin, in 1973. This time, the Shroud 
will be exhibited in the Cathedral of Turin during a prayer 
session led by Mgr. Nosiglia and attended by around 
300 faithful.
During the ostension, the Shroud will not be removed 
from the “bed” on which it lies and this will only be 
removed from the reliquary and raised so it can be 
viewed easily. It will remain in the chapel which will in 
turn become a sort of large reliquary that will ensure best 
conservation conditions.
This year, Benedict XVI’s Year of Faith, a special app 
is going to be released, making it possible to view the 
Shroud on Smartphones and tablets for the first time. 
The app will also include access to special contents, 
with a zoom function to look at the various parts of the 
relic in more detail.
The app will be available in four languages: Italian, 
English, Spanish and Portuguese and will have 
four different sections allowing users to embark on 
an in-depth exploration of the Holy Shroud: biblical 
connotations; details of the shroud; the man on the 
Shroud and scientific findings. More details about the 
app which should be available by the end of the month 
will be provided at a later date.


