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N ë atë kohë, të gjithë tagrambledhësit dhe mëkatarët i afroheshin Jezusit për ta dëgjuar. Farisenjtë e 
skribët nynykatnin: “Ky i pranon mëkatarët – thoshin – dhe po ha me ta.”  Atëherë Jezusi u tregoi këtë 

shëmbëlltyrë: “Një njeri kishte dy djem. Djali i vogël i tha t’et: ‘Babë, ma jep pjesën e pasurisë që më takon!’ Ai ua 
ndau pasurinë. Mbas pak ditësh, djali i vogël mblodhi çka pati dhe shkoi në dhe të largët e atje e shkapërderdhi 
pasurinë e vet duke jetuar i dhënë pas vesesh. Kur shpenzoi gjithçka pati, u bë zi e madhe buke në atë vend e 
djali filloi ta sprovoi skamjen. Atëherë shkoi e u lidh rrogëtar te një njeri i atij vendi. Ky e dërgoi në toka të veta t’i 
ruajë thitë. E dëshironte ta mbushte së paku ndonjë herë barkun me kokrra çiçibunesh që hanin thitë, por askush 
nuk ia jepte.  Atëherë i erdhën mendtë e thoshte: ‘Sa mëditësve tim atë u tepron buka, kurse unë këtu po vdes 
urie! Do të çohem e do të shkoj tek im atë e do t’i them: O atë, rashë në mëkat kundër qiellit e ndaj teje! Nuk jam 
më i denjë të quhem yt bir; më prano si një ndër rrogëtarët e tu.’
U çua dhe e mori rrugën të kthehet tek i ati. Ndërsa ende ishte larg, i ati e pa, u ngashërye, u lëshua vrap, e 
mori ngrykë dhe e puthi. Atëherë i biri i tha: ‘O atë, rashë në mëkat kundër qiellit e ndaj teje! Nuk jam më i denjë 
të quhem yt bir!’ Por i ati u tha shërbëtorëve të vet: ‘Sillni shpejt petkat më të mirat e veshniani! Viniani unazën 
në dorë e sandalët në këmbë! Sillni viçin e majur e prenie të hamë e të gëzojmë, sepse ky, im bir, pati vdekur 
e u ngjall, pati humbur e u gjet!’ E filluan të dëfrehen.  Djali i tij i madh ndodhi në fushë. Kur u kthye e iu afrua 
shtëpisë, dëgjoi këngë e valle, thirri një shërbëtor dhe e pyeti ç’ndodhi. Ai i përgjigji: ‘U kthye vëllai yt e yt atë e 
preu viçin e majur pse iu kthye djali shëndosh e mirë.’ Ai u zemërua dhe nuk deshi të hyjë brenda. 
I ati doli jashtë dhe iu lut. Atëherë ai i tha t’et: ‘Qe se unë të shërbej tash sa kohë e kurrë nuk e shkela asnjë 
urdhër tënd. E ti kurrë s’më dhe as një edh të gostitem me miqtë e mi. Por, kur të erdhi ky – djali yt – që prishi 
pasurinë tënde me lavire, ti ia preve viçin e majur!’ ‘Biro – i tha i ati – ti je gjithmonë me mua, e gjithçka kam, 
është jotja. Porse, u desh të gëzohemi e të ngazëllohemi, sepse ky – vëllai yt – pati vdekur e u ngjall, pati humbur 
e u gjet’.” Lk 15, 1-3.11-32

U ngjall
10 Mars 2013

Më 4 mars, u kujtua fillimet e masakrës 
komuniste kundër klerit katolik në 
Shqipëri

Duke shfletuar kalendarin 
historik, më 4 mars, 
përkujtojmë fillimet 
e masakrës masive 
komuniste kundër klerit 
katolik në Shqipëri. Në 
orën pesë të mëngjesit 
të datës 4 mars 1946 u 
pushkatuan në Shkodër, 
pranë varrezave të qytetit, 
atë Gjovanni Fausti e atë 

Daniel Dajani, së bashku me nxënësin Mark Çuni, 
atë Gjon Shllakun ofm, Qerim Sadikun dhe Gjelosh 
Lulashin. U akuzuan si sabotues e armiq të popullit, 
meqë ishin anëtarë të Shoqatës Bashkimi shqiptar, në 
të vërtetë u pushkatuan me urdhër të diktatorit famëkeq 
komunist Enver Hoxha vetëm pse besonin në Zotin e 
vetëm pse mbronin të drejtat themelore të popullit e të 
atdheut. Vrasja e këtyre martirëve ishte vetëm fillimi i 
rrugës së kalvarit, që përshkoi kleri e populli shqiptar 
gjatë regjimit komunist, kalvar që ngadhënjeu mbi 
errësirën dhe tmerret e përbindshme të diktaturës 
komuniste në Shqipëri.
How to make a Good Confession
Examination of Conscience
1.  I am the Lord your God. You shall not have 

strange gods before me.
Do I give God time every day in prayer?
Do I seek to love Him with my whole heart?
Have I been involved with superstitious practices
(horoscopes or ouija boards) or have I been
involved with the occult?
Do I seek to surrender myself to God’s Word as
taught by the Church?
Have I ever received Communion in the state of
mortal sin?
Have I ever deliberately told a lie in Confession or
have I withheld a mortal sin from the priest in
Confession?

2.  You shall not take the name of the Lord  
your God in vain.
Have I used God’s name in vain: lightly or
carelessly?
Have I been angry with God?
Have I wished evil upon any other person?
Have I insulted a sacred person or abused a
sacred object?

3. Remember to keep holy the Lord’s Day.
Have I deliberately missed Mass on Sundays or
Holy Days of Obligation?
Have I not kept Sunday as a family day and a day
of rest?
Do I do needless work on Sunday?
Do I make others work on Sunday?

Atë Luigji Paliq, martir, në përvjetorin e 
vdekjes 

Duke shfletuar kalendarin 
historik, më 7 mars, 
përkujtojmë Atë Luigjin 
Paliq, në përvjetorin e 
martirizimit të tij për Fe 
e Atdhè.

GRUPI I VALLEVE SHQIPTARE
Kontribut per rregjistrim $15, per çdo ore $10.

Kontakto 416-305-8993

SOCCER TEAM
Kontribut per rregjistrim $50

Kontakto 647-784-5797 / 416-305-8993

Deadline per rregjistrim 24 Mars
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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)
Kalendari liturgjik...
11   mars Shën Konstantini
12   mars Shën Maksimiliani
13   mars Shën Lazri
14   mars Shën Matilda
15   mars Shën Klementi
16   mars Shën Heriberti
Udha e Kryqit...
Te premtet e Kohes se Krezhmeve Udha e Kryqit 
eshte ne oren 8:15 PM. 
Don Fran Kola, Rrefime...
E premte 15 mars, nga ora 7:30 PM dhe gjate Udhes 
se Kryqit do te jete per Rrefime Famullitari i Kishes se 
Shen Palit ne Detroit, Don Fran Kola. Te perfitojme nga 
prania e tij per tu rrefyer dhe per te marre faljen e Zotit.
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! Kush 
deshiron te ofroje per pas Meshes ndonje embelsire, 
byrek apo diçka tjeter te kontaktoje me Mimoza Pjetri 
416-871-3268, Pranvera Cupi 647-400-0180
Njoftim...
Pasi u diskutua ne Keshill, keta jane anetaret e Keshillit 
per Çeshtjet Ekonomike: Paulin Marku, Kreshnik Malaj, 
Anton Brunga, Violeta Selmanaj. Ne ndihme eshte 
edhe accounting Barbara Bruno pranur nga Ipeshkvia. 

Hakun e Kishes e ka dhene  
Pal Rrasburgaj
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!
Të gjitha udhët të çojnë te Pjetri. 
Përshëndetja e Benediktit XVI për mbarë 
botën, në javën e fundit të papnisë

Nuk kishte ndodhur kurrë 
të përjetonim javën e 
fundit të një papnie, me 
Papën gjallë. Në shekujt 
e epokës moderne, Kisha 
Katolike ka marrë pjesë 
në netët e agonisë, në 
funeralet e në përkujtimet 
e papëve të vdekur, që e 
kanë lënë Selinë e Shën 
Pjetrit Vakante, pasi 
janë bashkuar me Atin 

Qiellor. Por kësaj radhe, patëm një papë krejtësisht 
të vetëdijshëm, në gjendje të ecë e të lëvizë, të 
mendojë e të veprojë; një papë, që javën e kaluar 
përgatiti valixhet për të shkuar nga Vatikani në Kastel 
Gandolfo, ku porta e mbyllur të enjten, 28 shkurt, në 
orën 20.00, shënoi edhe fundin e papnisë e fillimin e 
Selisë Vakante. Javë e jashtëzakonshme, historike, 
emocionuese, që nuk do të harrohet kurrë. E gjesti 
i vetëdijshëm i Benediktit XVI për t’u tërhequr nga 
shërbimi i tij në krye të Kishës ka dhënë që tani, të 
paktën dy fryte: bota mbarë u shtrëngua rreth Atit të 
Shenjtë, për t’i shprehur dashurinë, por sidomos duke 
e ndjerë veten, më shumë se kurrë, Kishë e Krishtit; 
dhe së dyti, besimtarët iu kthyen lutjes, atij gjunjëzimi 
para Zotit, që Jozef Racinger e pati predikuar shpesh 
gjatë papnisë. “Papa lutet – thoshin njerëzit nëpër 
rrugë. Edhe ne me të! Nuk do ta lemë vetëm!” Por, ta 
përshkojmë së bashku javën e kaluar.
Të hënën, Benedikti XVI priti tre kardinajtë e Komisionit 
“Vatileaks”, Herranz, Tomko e De Giorgi. Aktet e këtij 
Komisioni, që hetoi për çështjen e dokumenteve të 
dala jashtë apartamentit papnor dhe të botuara në 

shtyp, do të mbeten në dispozicion vetëm të Papës 
së ardhshëm.
Të mërkurën, në audiencën e fundit të përgjithshme 
të Benediktit XVI, u prek me dorë dhe u përjetua 
universaliteti i Kishës, së mbledhur rreth Pasardhësit 
të Shën Pjetrit. Asnjë gjuhë nuk është e huaj për një 
papë, sepse ai flet gjuhën e dashurisë së Krishtit. Në 
atë ditë të mrekullueshme, plot diell, bekim prej Zotit, 
Jozef Racinger i tha Kishës Katolike, por edhe gjithë 
botës, se nuk e ka ndërmend të zbresë nga Kryqi i 
Krishtit, por të qëndrojë pranë Hyjit, në një formë 
tjetër, me lutje.
Mesazhi i Benediktit XVI qe i fuqishëm:
“Zoti e udhëheq Kishën, e mban gjithnjë, edhe, e 
sidomos në çastet e vështira. Të mos e humbasim 
kurrë këtë këndvështrim bazuar në fe, i vetmi 
këndvështrim i vërtetë për udhën e Kishës e të 
botës. Në zemrat tona, në zemrën e secilit prej 
nesh, të banojë gjithnjë siguria e lume se Zoti 
është pranë nesh, nuk na braktis, është afër e na 
përqafon me dashurinë e Tij”.
Të gjitha udhët çojnë në Romë, thotë një fjalë e urtë 
romake. Në Romë, domethënë te Shën Pjetri. Njerëzit 
e ardhur nga e gjithë bota për audiencën e fundit të 
përgjithshme të Benediktit XVI sollën në Vatikan gjuhë 
e idioma të njohura e të panjohura. Shiheshin flamuj 
nga çdo vend, edhe flamuri shqiptar; veshje e kapela 
nga të gjitha llojet e ngjyrat, që flisnin për kultura e 
tradita të afërta e të largëta. Është “mrekullia” e vogël, 
që ndodh çdo të mërkurë: askush nuk e ndjen veten 
të huaj në Sheshin e Shën Pjetrit. Është përmasa 
e universalitetit të Kishës, që të mërkurën e kaluar, 
përjetoi një nga çastet e saj kulmore. E kjo u duk edhe 
në përshëndetjet e Benediktit XVI, në 12 gjuhë të 
ndryshme, për shtegtarët e të gjithë botës:
“Je vous remercie pour le respect…”
“Ju falenderoj – tha në frëngjisht – për respektin dhe 
mirëkuptimin, me të cilin e pranuat tërheqjen time”. 
Pastaj nënvizoi se do të vazhdojë ta shoqërojë Kishën 
me lutje e reflektime. I inkurajoi besimtarët ta kenë 
zemrën plot me gëzim e me sigurinë se Zoti do ta 
mbajë gjithmonë Kishën.
Benedikti XVI iu drejtua bashkombasve të tij, 
gjermanëve, të cilët, spontanisht i kushtuan një këngë, 
para se t’u fliste:
“Wie Petrus und die Jünger…”
“Ashtu si Pjetri dhe dishepujt në barkën mbi liqenin 
e Galilesë – u tha – unë e dija se Zoti ndodhej në 
Barkë, e cila është e Tij. Asgjë s’mund ta errësojë këtë 
bindje”.
Ja sepse, një Papë nuk është kurrë vetëm në 
udhëheqjen e grigjës së Zotit. E në anglisht, u tregoi 
besimtarëve se ndjehej si Shën Pali Apostull, i cili 
e kishte zemrën plot me mirënjohje ndaj Zotit, që 
gjithmonë e udhëheq Kishën:
“In union with Mary and all the saints…”
“Në bashkim me Marinë e me të gjithë shenjtorët – ftoi 
Jozef Racinger – besojani me shpresë vetveten Zotit, 
i cili vazhdon të vigjëlojë mbi jetën tonë, mbi udhën e 
Kishës e të botës, përgjatë shtigjeve të historisë”.
Fjalët e Papës ndërpriteshin nga duartrokitjet, nga 
koret, që thoshin “faleminderit” në të gjitha gjuhët e 
globit. Edhe në spanjisht e protugalisht, gjuhë të folura 
nga shumica e katolikëve të botës, Benedikti XVI 

shqiptoi fjalë shprese për të ardhmen:
“En este Año de la fe invito a todos…”
“Në këtë Vit të Fesë, i ftoj të gjithë të rinovojnë besimin 
e plotë në Zotin, me sigurinë se Ai na mban e na do”. 
Jozef Racinger u kërkoi të gjithëve ta dëshmojnë 
krishterimin me gëzimin tipik të fesë në Krishtin. 
Sheshi u përlot e u mallëngjye, por nuk shihej trishtim 
në sytë e njerëzve, pavarësisht se po merrnin pjesë 
në audiencën e fundit të papnisë së Benediktit XVI. 
Përshëndetja e këtij populli shumëkombësh për Papën 
nuk ishte “lamtumirë” e as “mirupafshim”, pasi siç tha 
ai vetë në kroatisht, “nën mbrojtjen e Nënës qiellore, 
mbetemi të bashkuar në lutje e në fe, në Krishtin e 
ringjallur”.
Në mbrëmjen e së mërkurës, filloi nata e fundit e 
Benediktit XVI në Vatikan. Rreth 3 mijë rregulltarë e 
shumë të rinj të organizatës kishtare “Papaboys” u 
mblodhën në Sheshin e Shën Pjetrit e, me qirinj ndër 
duar, tri kitarra e zemrën mbushur me mirënjohje, 
organizuan një Ditë të vogël Botërore të Rinisë. Më të 
vendosurit, ndenjën aty deri në orën 23.45, çasti kur 
sekretari personal i Papës, don Georg doli në dritare 
për t’i përshëndetur me dorë. Dritat e apartamentit 
papnor u fikën e të rinjtë u larguan gati në majë të 
gishtave, për të mos prishur me zhurmë, natën e 
fundit të një pape.
Të enjten, dita e fundit e papnisë së Benediktit XVI, 
takimi me kardinajtë dhe përqafimi me besimtarët në 
Kastel Gandolfo. 
“Jemi përpjekur t’i shërbejmë Krishtit e Kishës së 
Tij, - u tha Jozef Racinger kardinajve - me dashuri 
të thellë e të madhe, shpirti i ministerit tonë. Kemi 
dhuruar shpresë, atë që vjen nga Krishti, e vetmja, 
që mund ta shndrisë udhën”.
E pastaj, bindja e tij më e thellë:
“Kisha nuk është ndonjë institucion i shpikur dhe 
i ndërtuar enkas, por një realitet i gjallë. Ajo jeton 
përgjatë kohës që vjen, në plotësim e sipër, si 
çdo qenie gjallë, duke u shndërruar e, megjithatë, 
natyra e saj mbetet gjithnjë po ajo. Zemra e saj 
është Krishti”.
Kisha, u tha kardinajve Benedikti XVI, përtërihet në 
bijtë e vet, në të gjithë ata, që ia hapin zemrën Fjalës 
së Zotit dhe e bëjnë Krishtin të lindë sërish në botë, 
me po atë përvuajtëri, që pati Shën Maria Virgjër kur 
pranoi planin e Hyjit për të.
Në orën 17.07, helikopteri me Jozef Racinger ngrihet 
në qiellin e Romës për të shkuar në Kastelgandolfo. 
Të mrekullueshme imazhet e këtij fluturimi mbi Qytetin 
e Amshuar, të transmetuara nga Qendra Televizive e 
Vatikanit. Pastaj, përqafimi me besimtarët e mbledhur 
në oborrin e Pallatit Apostolik, në qytezën laciale. Të 
shumtë e të përlotur, dëgjojnë Benediktin XVI, që 
s’pushon së falenderuari:
“Tani, jam thjesht një shtegtar, që fillon etapën 
e fundit të shtegtimit të tij në këtë botë. Dua të 
punoj akoma me zemër, me dashuri, me lutje, me 
reflektime, me të gjitha forcat e brendshme, dua 
të punoj për të mirën e përbashkët, për të mirën e 
Kishës e të njerëzimit”.
Në orën 20.00, imazhet sugjestive të mbylljes së 
portës së Pallatit Apostolik në Kastel Gandolfo 
shënuan fundin e papnisë së Benediktit XVI. Filloi 
Selia Vakante.
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