
“It would do us good today, to ponder our discipleship,” 
Francis said as he concluded today’s mass. “Do we proclaim 
Jesus Christ? Do we take advantage or not of our condition 
as Christians, as if it were a privilege? John did not take 
advantage of his prophecy. Thirdly, do we follow the path 
of Jesus Christ? The path of humiliation, humility, humbling 
ourselves in service? And if we find that we are not firm in this 
we should ask: ‘ When was my encounter with Jesus Christ, 
that meeting that filled me with joy? And return again to that 
first encounter, return to the Galilee of our first meeting. We 
all have one! We must go back there! Meet again with the 
Lord and go forward on this path that is so beautiful, in which 
He must grow and we become less.”

Papa: të jesh i krishterë nuk është 
privilegj. Ungjilli duhet kumtuar me 
përvuajtëri

“Ta kumtosh Ungjillin pa 
kërkuar përfitime, sepse 
je i krishterë”. Këtë 
kërkoi Papa Françesku 
gjatë Meshës, kremtuar 
sot paradite në Shtëpinë 
e Shën Martës. Homelia 
e Atit të Shenjtë u 
frymëzua nga martirizimi 
i Shën Gjon Pagëzuesit. 

Duke u nisur nga dëshmia e Shenjtit, nënvizoi se, ashtu si 
ai, dishepulli i vërtetë i Krishtit ndjek udhën e përvujtërisë, 
pa e përvetësuar profecinë.  Herodi i jep urdhër xhelatit t’ia 
presë kokën Gjonit, për të kënaqur tekat Herodiadës e trillet 
e së bijës. Gjatë homelisë, Papa Françesku u ndalua fort 
tek fundi tragjik i Gjonit, sipas rrëfimit të Ungjillit të sotëm. 
Gjoni, vërejti Papa, jetoi pak, pak kohë pati për ta kumtuar 
Fjalën e Zotit. Por pikërisht këtë burrë, jetëshkurtër, pse 
tejet guximtar, Zoti e dërgoi për t’ia përgatitur rrugën Birit 
të Vet. E Gjoni e përfundoi keqas jetën. Iu pre koka me 
një urdhër, që Herodi e dha nësa zdërhallej në gosti: “Në 
oborrin mbretëror mund të bësh e të gjesh gjithçka: 
korrupsion, vese, krime. Oborret i favorizojnë punë të 
këtilla. Po Gjoni? Ç’bëri Gjoni? Para së gjithash, kumtoi 
Zotin. Kumtoi se Shëlbuesi ishte afër, se ishte fare pranë 
Mbretëria e Zotit. E këtë e bëri me forcë. Pagëzonte. I 
nxiste të gjithë të ktheheshin në rrugën e Zotit. Ishte 
burrë i fortë. E kumtonte Krishtin”. Gjëja e parë, e madhe, 
që bëri Gjoni, është të kumtonte Krishtin. Gjëja tjetër, që bëri, 
vijoi Papa, është se nuk e përvetësoi autoritetin e Tij moral. 
Papa kujtoi se atij iu krijua edhe mundësia të thoshte: “Unë 
jam Mesia’, sepse kishte shumë autoritet moral. Të gjithë 

rendnin pas tij. E Ungjilli rrëfen se Gjoni u bënte thirrje të 
gjithëve të nisnin kthesën e madhe e të ecnin në rrugën e 
drejtë të Zotit. E farizenjtë e doktorët e dijetarët e ndjenin këtë 
forcë, që rrezatonte nga e gjithë figura e tij. Figurë e njeriut 
të drejtë, pa asnjë njollë. E pyetën, prandaj, a ishte ai mesia. 
E në këtë çast tundimi, mburrjeje, ai mund të dredhonte e të 
thoshte: “Epo, nuk e di si të them…”, duke e fshehur fytyrën 
pas një maske përvujtërie të rreme. Por ai, pa asnjë luhatje, 
foli qartë: “Jo! Nuk jam! Pas meje vjen një, që është më i fortë 
se unë, të cilit nuk jam i denjë as të ulem e t’i zgjidh lidhëzat 
e të mbathurave”. Gjoni, pohoi Papa, ishte tejet i qartë: nuk e 
vodhi titullin. Nuk e përvetësoi mjeshtrinë. E kjo është gjëja e 
dytë që bëri, ky burrë i vërtetë, që i përkiste së vërtetës.  Gjëja 
e tretë që bëri Gjoni, ishte përpjekja për t’i përngjarë Krishtit. 
Deri Herodi, që ia preu kokën, besonte se Jezusi ishte Gjoni. 
Gjoni, vërejti Papa, i përngjau Jezusit posaçërisht në udhën 
e përuljes. U përul, u ul deri në fund të fundit, deri në vdekje. 
E në një vdekje të ngjashme me Mjeshtrin, të turpshme: ai 
me kokë të prerë, Jezusi, si të ishte cub, hajdut, kriminel, i 
mbërthyer mbi kryq: “Vdekje poshtëruese. Po edhe Gjoni 
e pati Kopshtin e tij të Ullinjve, ankthin e tij në burg, 
kur besonte se mund të kishte gabuar e se Mesia mund 
të ishte një tjetër. Errësira e shpirtit, ajo errësirë, që 
pastron, si e Jezusit në Kopshtin e Ullinjve”. E këtu Ati i 
Shenjtë kujtoi Nënë Terezën, duke e vënë ballë për ballë me 
Gjon Pagëzuesin. Paralelizëm prekës: Burri i fortë e Gruaja 
e fortë, dy njerëz që, duke kapërcyer errësirën pastruese, 
dolën në dritën e vërtetë të Zotit. Kasnec i Jezusit, shtoi 
Papa në vijim, Gjoni nuk e përvetësoi profecinë, duke u 
bërë kështu ikona e dishepullit. Por, pyeti më pas, ku e gjeti 
burimin e kësaj sjelljeje prej dishepulli? Në një takim. Ungjilli, 
kujtoi, na flet për takimin e Marisë me Elizabetën, kur Gjoni 
hovi nga gëzimi në kraharorin e së ëmës. Ishin kushërinj e, 
ndoshta, vijoi Papa, më pas u takuan shumë herë. E këto 
takime e mbushën me gëzim, me gëzim të pamasë shpirtin 
e Gjonit, duke e shndërruar në dishepull. Gjoni është njeri, 
që kumton Jezu Krishtin, që nuk vihet në vend të Jezu 
Krishtit, që ecën në udhën e Jezu Krishtit: “Na bën mirë 
sot, ne, ta pyesim veten mbi dishepullatin: a e kumtojmë 
Jezu Krishtin? Kërkojmë a nuk kërkojmë përfitime, pse 
jemi të krishterë, si të ishte ky ndonjë privilegj? Gjoni 
nuk e përvetësoi profecinë. Së treti: a ecim në udhën e 
Jezu Krishtit? Në udhën e përvujtërisë, të përuljes për të 
shërbyer? E nëse e shikojmë se nuk jemi të vendosur në 
këtë rrugë, duket të pyesim: ‘Po kur u takova me Jezusin, 
në atë takim, që më mbushi me gëzim?’. E të rikthehemi 
në takim, të rikthehemi në Galilenë e parë të takimit. Të 
gjithë e kemi një të përbashët. Të rikthehemi atje! Ta 
ritakojmë Zotin e të ecim përpara në këtë rrugë tejet të 
bukur, në të cilën Ai duhet të rritet, e ne të zvogëlohemi”.

Çdo të dielë në orën 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte

Blessed Mother Teresa Albanian Mission
739 Browns Line, Etobicoke, Ontario M8W 3V7

Tel. 416 503 4509 dhe 647 558 9382
www.misioninenetereza.com

KRIPA

9 SHKURT 2014

N ë atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Ju jeni kripa e tokës. Po qe se kripa prishet, me çka 
mund të kripet? S’vlen më për asgjë, përveç të hidhet jashtë e ta shkelin njerëzit.  Ju jeni drita e 

botës. Nuk mund të fshihet qyteti i ngritur në maje të malit. As nuk ndizet dritëza për ta vënë nën magje, 
por për ta vënë mbi pishtar për t’u bërë dritë të gjithëve në shtëpi. Ashtu të shndrisë edhe drita juaj para 
njerëzve, që t’i shohin veprat tuaja të mira e ta lëvdojnë Atin tuaj që është në qiell.” Mt 5, 13-16
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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.

Kalendari liturgjik...
10 Shkurt Shen Skolastika
11 Shkurt Zoja e Lurdit
12 Shkurt Shen Aleksi
14 Shkurt Shenjterit Cirili dhe Metodi
15 Shkurt Shen Klaudio
Takim per Kungim te pare...
Te dielen 16 shkurt ne oren 11:15 te Kisha.
Hakun e Kishes per vitin 2013
e ka dhene Gjeto Marinaj:

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
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
Tony  Isufaj
Valentin Malaj
Valete (Vladimir) Gjokaj
Vasel Dreshaj
Viktor Dokaj
Viktor Pleti
Vitor Mernacaj
Vladimir Doda
Zef Lulaj
Zef Deklaj
Zef Skrela (Shkreli)
Zef Prela

Hakun e Kishes per vitin 2014
e ka dhene deri tani Viktor Pleti, Aurel Vata:

Aleks  Coku
Aurel Vata
Eduard  Shkreli
Prek Lekaj
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.
6 shkurti, mbyllja e kishave e martirizimi 
i katolikëve shqiptarë. 
Më 6 shkurt 1967, Enver Hoxha mbante fjalimin e 
tij famëkeq për “Revolucionarizimin e mëtejshëm të 
partisë dhe pushtetit”. Fillon martirizimi i besimtarëve të 
çdo feje, sidomos të asaj katolike, lidhur tradicionalisht 
me kombin e kulturën. Me Kushtetutë, Shqipëria do 
të bëhej vendi i parë ateist në botë. Një fjalim i tillë, i 
ndjekur dhe nga propaganda e shfrenuar e gazetës 
së partisë “Zëri i Popullit”, solli aksionet e para, që u 
paraqitën si “vullnetare”, kundër objekteve të kultit në 
të gjithë vendin, duke filluar nga Durrësi. Nëpër muret 
e qyteteve të Shqipërisë, fletërrufetë kundër klerikëve 
shpifnin e talleshin me figurën e klerikëve. Më 19 shkurt 
u ndalua kremtimi i meshës së orës 10:00 në Katedralen 
e Shkodrës. Françeskanët morën urdhrin të zbraznin 
Kuvendin e Gjuhadolit, duke mbartur gjithë ç’kishin në 
Kuvendin e Arrës së Madhe. Pas një kontrolli të rreptë 
të Sigurimit, u mbyll edhe Arqipeshkvia. Më 4 mars u 
mbyll Kisha Katedrale e Shkodrës e mbas saj u mbyllën 
të gjitha kishat e xhamitë, jo vetëm në këtë qytet, por 
në gjithë vendin. Një fjalim i tillë solli raprezaljen më 
të madhe që ka ndodhur ndonjëherë kundër klerit e 
besimtarëve, që më së shumti u vranë, u torturuan, u 
burgosën, u internuan.
Pope Francis: “I think of the dark 
night of the soul of Blessed Teresa of 
Calcutta”

(©ANSA) MOTHER 
TERESA OF CALCUTTA 
IN 1996
At this morning’s 
mass in St. Martha’s 
House, Francis 
reminded faithful that 
even Mother Teresa 
experienced moments 
of distress. “Christians 
should not feel it is a 
privilege to be such, 

you should announce God with humility”
DOMENICO AGASSO JR | ROME

Humility is required when proclaiming the Gospel 
because being Christian is not a privilege, Francis said 
at this morning’s mass in St. Martha’s House.
In today’s homily the Pope reflected on the martyrdom 
of St. John the Baptist, underlining that like him, the 
real disciple of Jesus follows the path of humility without 
taking advantage of the Christian condition.
John the Baptist is “a man who had a short life, a short 
time to proclaim the Word of God.” He was the man that 
“God had sent to prepare the way for His Son,” AsiaNews 
quotes the Pope saying.
John ended his life badly in Herod’s court “in the middle 
of a banquet”. “Where courts are concerned anything is 
possible: corruption, vices, crimes. Courts favor these 
things.”
“What did John do? First of all, he proclaimed the Lord. 
He proclaimed, that the Savior, the Lord was close 
at hand, that the Kingdom of God was close at hand.  
And he had done so with great vigor.  He baptized. He 
exhorted all to repentance. He was a strong man. And he 
preached Jesus Christ,” he continued. 
He “took possession of his moral authority”. He was 
given “a chance to say ‘I am the Messiah’, because he 
had so much moral authority”, “all the people came to 
him”. And the Gospel tells us that John told them all to 
convert. And the Pharisees, the doctors saw his strength: 
“He was a righteous man”. Then, they asked him if he 
was the Messiah. And in that “moment of temptation, of 
vanity” he could have shrugged and said “But I do not 
know ...” with a “false humility.” Instead, he was clear: 
“No, not I! Behind me comes one who is stronger than 
me, for whom I am not worthy to bend over and loosen 
the thongs of his sandals”.
John “was clear”, “he did not steal the title. He did not 
become the master”. This, then, “is the second thing that 
he did, he was “a man of truth”, “Do not steal dignity,” 
Francis said.
“The third thing that John did “is to imitate Christ.” Even 
Herod, who killed him, “believed that Jesus was John”. 
Francis highlighted the fact that John imitated Jesus, 
“especially in the way he humbled himself: John humbled 
himself even to the end, until death”. Also there is “the 
same style of death, shameful.”
“Jesus like a robber, a thief, a criminal on the cross”. 
“Humiliating deaths. But John had his ‘Garden of 
Gethsemane’, his anguish in prison, when he thought he 
made a mistake, and sends his disciples to ask Jesus: 
‘But tell me, is it you or did I make a mistake and there 
is another? ‘The darkness of the soul, the darkness 
that purifies like Jesus in the Garden of Olives. And 
Jesus answered John like the Father answered Jesus, 
comforting.” 
“That darkness of the man of God, the woman of God, 
this make me think of the dark night of the soul of Blessed 
Teresa of Calcutta. Ah, the woman who was praised all 
over the world, a Nobel Laureate ! But in a moment of her 
life, her long life, she knew only darkness inside”.
“The precursor of Jesus Christ”, John “did not take over 
the prophecy”, he “is the icon of a disciple”. But “where 
was the source of his attitude of discipleship?” “John is 
the man who proclaims Jesus Christ, who does not take 
the place of Jesus Christ and follows the path of Jesus 
Christ.”
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