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Shpirti i së Vërtetës 

25 Maj 2014

Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Nëse më doni, do t’i mbani urdhërimet e 
mia. Edhe unë do t’i lutem Atit dhe Ai do t’ju japë një Mbrojtës tjetër, që të jetë me ju 

përgjithmonë: Shpirtin e së Vërtetës, që bota s’mund ta marrë, sepse nuk e sheh as nuk 
e njeh. Ju e njihni sepse Ai banon me ju e është në ju. Nuk do t’ju lë bonjakë; do të vij tek 
ju.  Edhe pak kohë e bota nuk do të më shohë më, ndërsa ju do të më shihni, sepse unë 
jetoj. Edhe ju do të jetoni. Atë ditë do ta kuptoni se unë jam në Atin tim, ju në mua e unë në 
ju. Kush i ka urdhërimet e mia dhe i mban, ai më do; dhe atë që më do mua, do ta duajë 
edhe Ati im, edhe unë do ta dua dhe do t’i dëftohem.” Gjn 14, 15-21



Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:00 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...
26 maj Shen Filip Neri
27 maj Shen Augustini nga Kanterburi
28 maj Shen Guljelmi
29 maj Te ngjiturit e Jezusit ne qiell
30 maj Shen Zhan d’Ark
31 maj Pasia e Zojes
Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene Anton Brunga, Martin Pjetri, Sokol 
Gashaj, Arben Marku:

Aleks  Coku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Tinaj
Anton Brunga
Arben Toma
Arben Pepa
Arben Marku
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Beniamin Hasko
Eduard  Shkreli
Erion Tase
Flobenc Shkalla
Gjergj  Nikolla
Ladi Lumaj
Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Marash Martinaj
Marin Muzhani
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Ndok Macaj
Ndue Cacaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Frani
Prek Spaqi
Preke Gjonaj
Roza Kalaj
Rrok Gjoni

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.
Gjate darkes se dates 18 maj…

Arqipeshkvi Rrok Mirdita, Kardinali Thomas 
Collins si edhe disa nga mysafiret e tjere… 
Vizita e Atit të Shenjtë në vendin e 

Pagëzimit të Jezusit: Zoti na mësoftë 
të ecim këmbëzbathur drejt paqes
Pas meshës në Stadiumin Ndërkombëtar të Amanit, 
Papa Françesku vizitoi vendin e Pagëzimit të Jezusit, 
në brigjet e lumit Jordan. Ati i Shenjtë, në ndryshim nga 
shën Gjon Pali II dhe Benedikti XVI, u lejua të afrohej 
fare pranë bregut, ku Papa u lut në heshtje, bekoi 
ujrat dhe nënshkroi Librin e Nderit. Në përfundim, 
Ati i Shenjtë hyri në kishën latine nga absidi, ku 
ishte përgatitur një sakresti, enkas për Papën. Kisha 
është në ndërtim e sipër e akoma nuk ka përfunduar. 
Gurin e parë të saj e pati bekuar Papa Benedikti XVI, 
gjatë shtegtimit të tij në Tokën Shenjte, më 10 maj 
2009. Ja ç’shkroi Papa në Librin e Artë të vendit 
të shenjtë të Pagëzimit të Jezusit, duke iu referuar 
një himni liturgjik: “Me shpirt e këmbë lakuriq, iu 
afruan pagëzimit dymbëdhjetë fise të Izraelit’. I 
lutem Zotit të gjithpushtetshëm e të mëshirshëm 
të na mësojë të gjithëve të ecim përpara, në 
praninë e Tij, me shpirtin e me këmbët lakuriq 
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e me zemrën e hapur për mëshirën hyjnore e 
për dashurinë ndaj vëllezërve. Kështu, Zoti do 
të jetë gjithçka në të gjithë e do të mbretërojë 
paqja. Faleminderit, që i ofroni njerëzimit këtë 
vend dëshmie. Françesku”.
“Peace cannot be bought, it is a gift 
to be sought patiently”

(©AFP) THE POPE 
KISSES A CHILD 
AT THE STADIUM 
IN AMMAN
In his homily at the 
mass celebrated 
at the international 
stadium in 
Jordan’s capital, 
Amman, Francis 
said: We ought, 
therefore, to 
show concrete 

signs of humility, fraternity, forgiveness 
and reconciliation … The way of peace is 
strengthened if we realize that we are all of the 
same stock”
ANDREA TORNIELLI | AMMAN
“Pope Francis, Pope Francis…” On the day of 
Jordan’s national independence day, Arabesque 
pop booms out of the loudspeakers in Amman’s 
international stadium, as crowds awaited the arrival 
of the fourth Pope to visit Jordan. Francis was met 
with a sea of waving flags when he arrived in the 
Popemobile. Thirty thousand faithful were there to 
greet him, including many refugees from Palestine, 
Syria and Iraq. Jordan’s Christian minority is a 
community of some significance in the Middle East.
At today’s mass, 1400 children took their first 
communion. In his homily, the Pope commente on 
how close they were from the site of Jesu’s baptism 
and talked about “the mission of one who is a Servant, 
humble and meek, ready to share and give himself 
completely. “The mission of the Holy Spirit, in fact, 
is to beget harmony – he is himself harmony – and 
to create peace in different situations and between 
different people.  Diversity of ideas and persons 
should not trigger rejection or prove an obstacle, for 
variety always enriches,” Francis said.
The Pope reminded Christians of the example set by 
Jesus and of his word, as a pointer for their future and 
for the future of peaceful coexistence in the country: 
“We ought, therefore, to show concrete signs of 
humility, fraternity, forgiveness and reconciliation.  
These signs are the prerequisite of a true, stable and 
lasting peace,” Francis added.
The Pope used imagery he is fond of to speak about 
peace and the need for everyone to contribute to 
making it happen: “Peace is not something which can 
be bought; it is a gift to be sought patiently and to be 
“crafted” through the actions, great and small, of our 
everyday lives.  The way of peace is strengthened 
if we realize that we are all of the same stock and 
members of the one human family; if we never forget 
that we have the same heavenly Father.” 

The Pope the greeted the refugees present. He 
said: “Let us ask the Spirit to prepare our hearts to 
encounter our brothers and sisters, so that we may 
overcome our differences rooted in political thinking, 
language, culture and religion.”
Traktat i devocionit të vërtetë për 
Marinë: “Maria ‘Në këto kohët e 
fundit” par. 50
Sa ishte gjallë, Maria jetoi e fshehur nga sytë e botës, 

sepse kështu deshi 
Hyji. Po sot Ai i 
Lumi dëshiron ta 
zbulojë kryeveprën 
e duarve të veta, 
që ta shikojnë 
e ta njohin të 
gjithë. Psenë 
na e shpjegon 
Shën Luigji Maria 
Grignion de Monfort 
në veprën “Traktat 
i devocionit të 
vërtetë për Marinë”, 
libër “I shkruar, i 
fshehur, i rigjetur” 
që flet, në majin e 
sivjetëm, në gjuhën 
shqipe, për të na 

rikutjuar kohë të afërta, të jetuara, e kohë që do të 
vijnë… Shfletojmë kapitullin “Maria ‘Në këto kohët e 
fundit”, paragafin e 50-të…  50. Hyji, pra, dëshiron ta 
zbulojë, që ta shohin të gjithë, kryeveprën e duarve 
të Tija, në këto kohët e fundit: 1. Sepse ajo u fsheh 
në këtë botë e u bë pluhur e hi me përvujtërinë e 
saj të thellë, duke nxjerrë nga Zoti, nga Apostujt e 
Ungjilltarët e Tij, hirin që të dukej pak e aspak. 2. 
Sepse, duke qenë kryevepër e duarve të Hyjit, si në 
tokë, për hir, ashtu në qiell për lumni, ai dëshiron të 
lumnohet e të lavdërohet nga të gjallët mbi tokë. 3. 
Duke qenë agu, që i paraprin e ia tregon botës Diellin 
e drejtësisë, Jezu Krishtin, duhet të njihet, ta shohin 
të gjithë, që kështu të shohin Krishtin. 4. Meqë është 
udha, nëpër të cilën Jezusi erdhi ndër ne të parën 
herë, ajo do të jetë përsëri kështu, kur do të vijë të 
dytën, ndonëse jo në të njëjtën mënyrë.  5. Duke 
qenë mjet i sigurt e rrugë e drejtë dhe e papërlyer për 
të shkuar tek Jezu Krishti e për ta gjetur plotësisht, 
përmes saj do të mund ta gjejnë shpirtrat e shenjtë 
të paracaktuara për të shndritur në shenjtëri. Kush 
gjen Marinë, gjen jetën, domethënë, Jezu Krishtin, 
që është udha, e vërteta, jeta. Po Maria nuk mund 
të gjindet, nëse nuk kërkohet, sepse nuk mund 
të kërkohet e as të dëshirohet diçka e panjohur. 
Duhet, prandaj, që Maria të njihet më shumë se 
kurrë, për njohjen dhe lumninë më të madhe të së 
Shenjtnueshmes Trini.   6. Maria duhet të shndrisë 
më shumë se kurrë në mëshirë, në forcë e në hir këto 
kohët e fundit: në mëshirë, për t’u prirë e për t’i pritur 
dashurisht mëkatarët e shkretë e humbësit e udhës, 
që të pendohen e të rikthehen në Kishën Katolike; 
në forcë, kundër armiqve të Hyjit, kundër idhujtarëve, 
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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.

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.
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skizmatikëve...e të patënzonëve zemërgur, që do të 
rebelohen tmerrësisht e do të përpiqen t’i joshin e t’i 
bëjnë të rrëzohen, me premtime e kërcënime, të gjithë 
kundërshtarët e tyre; së fundi, ajo duhet të shndrisë 
në hir, për t’i frymëzuar e për t’i mbështeur kreshnikët 
trima e shërbëtorët besnikë të Jezu Krishtit, që do të 
luftojnë për Të. 7. Më në fund, Maria duhet të jetë 
tmerr për djallin dhe ndjekësit e tij, ushtri e radhitur 
për betejë, posaçërisht në këto kohët e fundit, ngaqë 
djalli, duke e ditur mirëfilli se tashmë i mbetet vetëm 
pak kohë, më pak se kurrë, për t’i rrëmbyer shpirtrat, 
i dyfishon çdo ditë përpjekjet e tij e betejat e tij; e do 
të nisë persekutime mizore e do t’u ngrejë kurthe 
të hatashme shërbëtorëve besnikë të Marisë, mbi të 
cilët e di mirë se nuk mund të ngadhënjejë aq lehtë, 
sa mbi të tjerët.


