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N ë atë kohë Jezusi arriti në qytet të Samarisë që quhet Sihar, afër pronës që Jakobi ia pati dhënë Jozefit, 
të birit të vet. Po i thotë gruaja: “Zotëri, më jep asi uji, që të mos etem më e të mos më duhet të vij këtu të 

nxjerr!”Ai i tha: “Shko, thirre burrin tënd dhe eja këtu!” “Unë nuk kam burrë!”- i përgjigji ajo. “Mirë the! – ia ktheu 
Jezusi – ‘S’kam burrë!’ Sepse i pate pesë burra, e ky që ke tani, nuk është burri yt! Fole të vërtetën!” Gruaja i 
tha: “E di se do të vijë Mesia, që quhet Krisht. Kur të vijë, ai do të na zbulojë gjithçka.” Jezusi i tha: “Unë jam, unë 
që po flas me ty!”  Ndërkaq arritën nxënësit e tij dhe u çuditën që po fliste me një grua. Porse, prapë, askush 
nuk e pyeti: “Çka do?” ose: “Pse po flet me të?” Gruaja e la enën dhe shkoi në qytet. U tha njerëzve: “Ejani e 
shihni njeriun që më tregoi gjithçka kam bërë. A mos është ky Mesia?” Ata dolën prej qytetit dhe u nisën tek ai. 
Ndërkaq nxënësit po e lutnin: “Rabbi, ha!” Ai u tha: “Kam për ushqim një gjellë tjetër që ju s’e dini.” Nxënësit e 
pyetën njëri-tjetrin: “A mos i solli ndokush ushqim?”   Jezusi u përgjigji: “Ushqimi im është të zbatoj vullnetin e atij 
që më dërgoi, ta kryej veprën e tij. A nuk thoni ju: ‘Edhe katër muaj, e, ja, korrja’? Qe, unë po ju them: Çoni sytë 
tuaj dhe shikoni: arat u zbardhuan për korrje! Tanimë korrtari po e merr pagën dhe po mbledh frytin për jetën e 
pasosur, që mbjellësi e korrtari të galdojnë së bashku! Në këtë gjë vërtetohet fjala: ‘Njëri mbjell e tjetërkush korr’! 
Unë ju dërgova të korrni atje ku ju s’derdhët djersë? Të tjerët u munduan e ju trashëguat frytin e djersës së tyre.”  
Shumë samaritanë prej atij qyteti besuan në të për shkak të fjalës së gruas që dëshmoi: “Më tregoi gjithçka kam 
bërë.” Kur, pra, samaritanët erdhën tek ai, iu lutën të rrijë te ata. Jezusi ndenj ndër ta dy ditë. Por shumë më tepër 
njerëz besuan në të për arsye të mësimit të tij. Gruas i thoshin: “Tani nuk besojmë vetëm pse na tregove ti: vetë 
e dëgjuam dhe e dimë se me të vërtetë është Shëlbuesi i botës.” Gjn 4, 5-42



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...
24 mars  Shen Katerina e Suedise
25 mars  Zoja Nunciate
Takimi per Kungim te Pare 
(First Communion) ...
Te dielen 30 mars ne oren 11:15 eshte takimi per 
Kungim te Pare (First Communion))! 
Mbremje per Pashke / Easter Party...
Te dielen e Pashkeve, date 20 prill ne oren 7PM, do 
te kemi Easter Party !
Kendojne: Liria Dedvukaj, Perparim Mefaja, me 
Erind Emiri ne tastiere. Per biletat: Luigj Narkaj  
647-241-3060, Gjovalin Selmani 647-500-3875,  Petrit 
Ujka (647) 629-7769, Misioni Shqiptar 647-558-9382.
Udha e Kryqit...
Te premten, 28 mars, Udha e Kryqit kremtohet 
ne mbremje ne oren 7:45
Hakun e Kishes per vitin 2013
e kane dhene:

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
Arben Pepa
Astrit & Ermira  Simeqi
Beniamin Hasko

Dod Ndreu
Edi Linadi
Edmond Kacorri
Elvis Bzhetaj
Enton Nesha
Erion Tase
Fabian Pllumaj
Flamur Brajoviq
Florenc Duro
Fred  Kalaj
Gac Gjoka
Gazmend Gjidoda
Gjek & Lec Gashaj
Gjergj Doshi
Gjergj Gjinaj
Gjergj & Barbara Nikolla
Gjeto Marinaj
Gjovalin Luli
Gjovalin Melaj
Gjovalin & Sandra Selmani
Ilir Shyti
Ilir Daka
Ilir Gjokaj
Jetnor Smakaj
Kreshnik Malaj
Lek Selmani
Leke Kapllaj
Linda Kalavaci
Ljuc Juncaj
Luigj Groshi
Luigj Lallinaj
Luk Gjolaj
Malot Hasaj
Marash Martini
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Ndoci
Mark Shkreli
Martin Vuktilaj
Martin Pjetri
Mentor Tinaj
Ndok  Macaj
Nikolin Vukelaj
Nua  Selmani
Nue Nikci
Nush Kacaj
Pal Rransburgaj
Paulin Marku
Paulin Lukani
Petrit  Ujkaj
Petrit  Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter Preka
Pjeter Tunaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Kacaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Prel Pepushaj
Qamil Llashtica
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Vushaj
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Taulant Dedja
Tom Merditaj
Tome Ivanaj
Ton Vocaj
Tony  Isufaj
Valentin Malaj
Valete (Vladimir) Gjokaj
Vasel Dreshaj
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Viktor Dokaj
Viktor Pleti
Vitor Mernacaj
Vladimir Doda
Zef Lulaj
Zef Deklaj
Zef Skrela (Shkreli)
Zef Prela

Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene Astrit Simeqi, Pjeter dhe Bep Dreshaj,  
Luk Gjolaj:

Aleks  Coku
Arben Toma
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Eduard  Shkreli
Luk Gjolaj
Marash Martinaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Sokol Ujka
Ton Vocaj
Viktor Pleti

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: përvujtëria e lutja, 
të nevojshme për të mos e 
“përvetësuar” Fjalën e Zotit

Për të mos e qëlluar 
në zemër Fjalën e 
Zotit, duhet të jemi 
të përvuajtur e të 
aftë për t’u lutur. Dy 
sjellje, të cilat Papa 
Françesku i kujtoi 
te premten paradite 
gjatë Meshës, 
kryesuar në Shtëpinë 

e Shën Martës.  
Fjala e Zotit mund edhe të përvetësohet, të përdoret sipas 
qejfit, në se i krishteri nuk përvuhet e nuk lutet. Shtytjen 
për ta vënë në dukje këtë kurth e për t’u ruajtur prej tij, 
Papa e mori nga Ungjilli i ditës, në të cilin Jezusi rrëfen 
shembëlltyrën e vreshtarëve vrasës, që një herë vrasin 
shërbëtorët e, në fund, edhe të birin e të zotit të vreshtit, 
duke dashur të rrëmbejnë gjithë trashëgimin e tij. Këtë 
fjalë e dëgjojnë farizenjtë, pleqtë, priftërinjtë, të cilëve, 
shpjegoi Papa, Jezusi u drejtohet, për ta kuptuar sa poshtë 
kishin rënë, sepse nuk ia kishin hapur zemrën Zotit: “Kjo 
është drama e këtyre njerëzve, e edhe drama jonë! E 
përvetësuan Fjalën e Zotit. E Fjala e Zotit, u bë fjala 
e tyre, fjalë në përkim të plotë me interesat e tyre, 
me ideologjitë e tyre, me teologjitë e tyre, gjithnjë 
në shërbim të tyre. E secili e interpretonte sipas 
dëshirës, sipas interesit të vet. Kjo është drama e 

këtij populli, që për ta vijuar këtë udhë, vret. Por ky 
është edhe suksesi i Jezusit”. Krerët e priftërinjve e 
të farizenjve, vijoi Papa Françesku, kur e dëgjuan këtë 
shembëlltyrë të Jezusit, e kuptuan se po fliste për ta. 
Prandaj kërkonin ta kapnin, e ta shihnin të vdekur. Në 
këtë mënyrë, pohoi Papa, Fjala e Zotit vihej në pranga, 
Shpirti Shenjt mbyllej në kafazin e dëshirave të secilit 
prej tyre. E kjo na ndodh pikërisht edhe ne, vërejti Papa 
Françesku, kur nuk ia hapim zemrën risisë së Fjalës së 
Zotit, kur nuk i bindemi Fjalës së Zotit: “Po është një 
frazë, që na jep shpresë. Fjala e Zotit ka vdekur në 
zemër të këtyre njerëzve; pa harruar se mund të 
vdesë edhe në zemrën tonë. Po nuk vdes kurrë për 
fare. Sepse është në zemrën e njerëzve të thjeshtë, 
të pëvuajtur, të Popullit të Zotit. Kërkonin ta kapnin, 
por kishin frikë nga turma e Popullit të Zotit, për të të 
cilin ai ishte profet. Nga turma e thjeshtë, njerëzit, që 
e ndiqnin pas, sepse çka thoshte Jezusi u bënte mirë 
zemrave të tyre. Këta njerëz nuk gaboheshin: nuk e 
përdornin Fjalën e Zotit për interesat e tyre, e ndjenin 
e përpiqeshin për t’u bërë pakëz më të mirë”. E ne, 
tha në përfundim Papa, ç’mund të bëjmë, për të mos e 
vrarë Fjalën e Zotit, për t’iu bindur, për të mos e mbyllur 
në kafaz Shpirtin Shenjt? Dy gjëra, krejt të thjeshta, 
ishte përgjigjja: “Kjo është sjellja e atij, që dëshiron 
ta dëgjojë Fjalën e Zotit: e para, përvujtëria; e dyta, 
lutja. Këta njerëz nuk luteshin. Nuk kishin nevojë të 
luteshin. Ndjeheshin të sigurt, të fortë, ndjeheshin 
‘zota’. Përvujtëri e lutje: me përvujtëri e lutje të 
shkojmë përpara për të dëgjuar Fjalën e Zotit e për 
t’iu bindur. Në Kishë. Përvujtëri e bindje në Kishë. 
E kështu nuk do të na ndodhë, çka u ndodhi atyre 
njerëzve: nuk do të vrasim, për të mbrojtur Fjalën e 
Zotit, atë Fjalë, në të cilën besojmë! Fjalën e Zotit, së 
cilës ne ia ndryshojmë krejtësisht kuptimin”.

Pope Francis: 
Do not kill the Word of God

(Vatican Radio) In 
order not to “kill” the 
Word of God in our 
hearts, we need to be 
humble and capable 
of prayer. Pope 
Francis pointed out 
these attitudes in his 
homily this morning 

in his homily during Mass at the Casa Santa Marta.   If 
a Christian is not humble, if he does not pray, he risks 
taking the Word of God and remaking it in his own liking. 
To see how to guard against this temptation, Pope Francis 
looked the Gospel of the day. Jesus recounts the story of 
the workers in a vineyard, who killed first the servants, 
and ultimately the son, of the master of the vineyard, 
with the intention of making themselves masters of his 
inheritance. This parable, was directed to the Pharisees, 
the elders of the people, the priests; Jesus, the Pope 
said, was trying to show them “where they had fallen” by 
not having their “hearts open to the Word of God”:  “This 
is the tragedy of these people, and our tragedy too! 
They have taken over the Word of God. And the Word 
of God becomes their word, a word according to their 
interests, their ideologies, their theologies... but in 
their service. And everyone interprets it according 
to their own will, according to their own interests. 
This is the tragedy of this people. And to preserve 
this, they kill. This happened to Jesus.”  When they 
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heard this parable, the chief priests and the Pharisees 
understood that Jesus was talking about them – and “they 
sought to capture Him, and to kill Him.” In this way, the 
Pope said, “the Word of God dies, is imprisoned, the Holy 
Spirit is caged in the desires of each of them.” And that 
is exactly what happens to us, the Pope noted, “when we 
are not open to the newness of the Word of God, when 
we are not obedient to the Word of God”:  “But there is 
a phrase that give us hope. The Word of God died in 
the hearts of these people; and can die in our heart! 
But it is not finished, because it is alive in the hearts 
of the simple, of the humble, of the people of God. 
They seek to capture it, but they were afraid of the 
crowds of the people of God. That simple crowd — 
that followed Jesus because what He said did their 
hearts good, warmed their hearts — this people 
wasn’t wrong. They didn’t use the Word of God for 
their own interests, they listened and sought to 
be a little bit better.”  And so, Pope Francis asked in 
conclusion, “what can we do to not kill the Word of God,” 
to “be docile,” to “not cage the Holy Spirit?” His answer? 
“Two simple things”:   “This is the attitude of those who 
will to hear the Word of God: first, humility; second, 
prayer. This people didn’t pray. They didn’t need 
to pray. They thought they were safe, they thought 
they were strong, they thought ‘gods.’ Humility and 
prayer: with humility and prayer we go forward by 
listening to the Word of God and obeying it. In the 
Church. Humility and prayer in the Church. And so, 
what happened to these people will not happen to 
us: we should not kill to defend the Word of God, that 
Word which we believe is the Word of God, but is a 
word totally altered by us.” 

Ungjilli, kapitali më i çmuar!
Dom Luigj Prendushi (Shkodër, 
24. 01. 1896 - Shelqet, 24. 01. 
1947) u arrestua, u torturua dhe 
u pushkatua si spiun i Vatikanit 
më 24 janar 1947. 
Dom Luigj Prendushi lindi në 
Shkodër, më 24 janar 1896. U 
nis krejt i mitur për në Piemont 
të Italisë, ku i kreu të gjitha 
shkollat: nga fillorja, në kolegjet 
më të mira të Skarnafacios e 
të Sarvanos. Gjatë shkollimit, 
zgjodhi edhe rrugën e jetës: 

atë të përkushtimit ndaj Zotit e të afërmit. Pas shumë 
motesh në dhe të huaj, ai mund të vijonte qetësisht udhën 

e zgjedhur, aty ku e kishte nisur. Në vise të begata, të 
përparuara.
Tregohet se motit qe mbytur një varkë, ku kishte shumë 
tregtarë, me shumë mallra, Njerëzit shpëtuan, po mallrat 
u mbytën. Si kaloi droja e rreziku, tregtarët nisën të qanin 
me lot për mallrat e humbura. Ndërmjet tyre, vetëm njëri 
nuk ankohej. Ishte meshtar. Kur e pyetën si mund të rrinte 
aq i qetë, u përgjigj: - Nuk kam asnjë arsye për t’u qarë. 
Kapitali im është Ungjilli. Ai nuk mund të mbytet në det!
Me këtë kapital kthehej Dom Luigj Prendushi, në një vend 
ku të shkelje i ngarkuar vetëm me dije, nuk ishte ndonjë 
nder i madh. E kështu, nga drita e dijes evropiane, në terrin 
e shpeshtë të padijes së vendit, prej të cilit qe larguar fare 
i vogël. Mes njerëzve, që i gjeti, si i kishte lënë. Prandaj 
erdhi, për t’i çliruar shqiptarët nga mendësia e kërkimit të 
një kafshate buke, një zheleje në shtat, dy tjegullave mbi 
kokë, një grazhdi për shtroje e një pushke në gozhdë, për 
t’u ruajtur nga bishat e egra e nga armiku. 
Erdhi të banonte pranë tyre, në shtëpitë, që ishin më 
shumë shpella, të ndriçuara nga zjarri i vatrës, në 
Mazrek, Nënshat, Shllak, Dardhë (Pukë), Koman, Kaçë, 
Naraç, Shelqet. Erdhi në viset e veta, nga viset me pallate 
të larta, kisha madhështore, hotele vezulluese, rrugë, që 
zjenin nga njerëzit, gjithë gjallëri. Erdhi, duke sjellë me 
vete një pasuri të pallogaritshme, një pikë takimi me viset 
më të përparuara të botës perendimore. Ungjillin!
Pa i shkuar për asnjë çast në mendje të dredhonte rrugë, 
të rikthehej në vendet e lulëzuara, ku mund ta vijonte 
qetësisht jetën meshtarake. E aq më pak, t’ia mbathte 
këmbëve, nga një vend që kishte nisur të ushqehej me 
bijtë e vet. Për këto krime, e arrestuan. Akuzat e vetme 
“Prift katolik” e “spiun i Vatikanit”.Dënimi, me vdekje. 
Pushkatimi, më 24 janar 1947. I vetmi shpërblim i jetës 
së tij, shkrirë për Ungjillin e njerëzit e kombit të vet, gjetja 
e eshtrave. Që nga maji i vitit 1992 pushon në Tënzonë, 
duke pritur zgjimin e madh, në varrezën e Rrëmajit, pranë 
njerëzve të familjes, të cilët i pati lënë ende i njomë, për t’i 
shërbyer Zotit e shqiptarit! 
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