
in particular, lack the religious formation of the older 
generation and often have not been taught to pray the 
rosary at home as Our Lady of Fatima asked us to do. 
Preiss also spoke about Blessed Pope John Paul’s 
known devotion to Our Lady of Fatima and how the 
bullet that a gunman fired at him during an attempted 
assassination attempt that occurred on the feast day 
of Fatima (May 13th, 1981) was donated to the crown 
adorning the head of the statue of Our Lady of Fatima. 
Pope: Guard against deceit of the devil

(Vatican Radio) 
Christians must always 
guard against the 
deceit of the devil, 
said Pope Francis at 
Friday’s morning Mass 
in Casa Santa Marta. 
The Pope underlined 
that Christians cannot 
follow the victory 
of Jesus over evil 

“halfway”, nor confuse or relativize truth in the battle 
against the devil. 
Jesus casts out demons, and then someone offers 
explanations “to diminish the power of the Lord,” he 
said. The Pope focused his homily on the day’s Gospel 
and immediately underlined that there is always the 
temptation to want to diminish the figure of Jesus, as if 
he were “a healer at most” and so as not to take him 
“so seriously”. It is an attitude, he observed, that has 
“reached our present day”.
“There are some priests who, when they read this Gospel 
passage, this and others, say: ‘But, Jesus healed a 
person with a mental illness’. They do not read this, no? It 
is true that at that time, they could confuse epilepsy with 
demonic possession; but it is also true that there was the 
devil! And we do not have the right to simplify the matter, 
as if to say: ‘All of these (people) were not possessed; 
they were mentally ill’. No! The presence of the devil is 
on the first page of the Bible, and the Bible ends as well 
with the presence of the devil, with the victory of God 
over the devil.” 
For this reason, he warned, “we should not be naïve”. The 
Pope observed that the Lord gave us certain criteria to 
“discern” the presence of evil and to follow “the Christian 
way when there are temptations”. One of the criteria is 
“not to follow the victory of Jesus” only “halfway”. 

“Either you are with me, says the Lord, or you are against 
me,” the Pope said. Jesus, he added, came to destroy 
the devil, “to give us the freedom” from “the enslavement 
the devil has over us”. And, he cautioned, this is not 
“exaggerating”. 
“On this point,” he said, “there are no nuances. There is 
a battle and a battle where salvation is at play, eternal 
salvation; eternal salvation” of us all. 
There is criteria for watchfulness. “We must always be 
on guard,” exhorted the Pope, “on guard against deceit, 
against the seduction of evil”. 
“And we can ask ourselves the question: Do I guard 
myself, my heart, my feelings, my thoughts? Do I guard 
the treasure of grace? Do I guard the presence of the 
Holy Spirit in me? Or do I let go, feeling secure, believing 
that all is going well? But if you do not guard yourself, 
he who is stronger than you will come. But if someone 
stronger comes and overcomes, he takes away the 
weapons in which one trusted, and he shall divide the 
spoil. Vigilance! Three criteria! Do not confuse the truth. 
Jesus fights the devil: first criterion. Second criterion: 
he who is not with Jesus is against Jesus. There are no 
attitudes in the middle. Third criterion: vigilance over our 
hearts because the devil is astute. He is never cast out 
forever. It will only be so on the last day.”
When the impure spirit leaves man, the Pope pointed 
out, “it wanders in deserted places, and seeking rest 
and finding none, says: ‘I will return to my house, from  
which I left’.” 
And when he finds it “swept clean and adorned”, then he 
goes, “takes another seven spirits worse than he, who 
come and make their homes”. And, this way, “the last 
state of man becomes worse than the first”.
“Vigilance,” he said, “because his strategy is this: ‘You 
became Christian. Advance in your faith. I will leave you. 
I will leave you tranquil. But then when you are used to 
not being so watchful and you feel secure, I will come 
back’. The Gospel today begins with the devil being cast 
out and ends with the devil coming back! St. Peter would 
say: ‘It is like a fierce lion that circles us’. It is like that. 
‘But, Father, you a little ancient. You are frightening us 
with these things…’ No, not me! It is the Gospel! And 
these are not lies: it is the Word of the Lord! 
“Let us ask the Lord for the grace to take these things 
seriously. He came to fight for our salvation. He won 
against the devil! Please, let us not do business with 
the devil! He seeks to return home, to take possession 
of us… Do not relativize; be vigilant! And always with 
Jesus!”

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

➍
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FEJA TË SHPËTOI
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D uke udhëtuar për Jerusalem, kaloi nëpër Samari e Galile. Kur hyri në një fshat [i] dolën 

para dhjetë të gërbulur. Ata zunë vend larg e filluan të bërtasin: “Jezus, Mësues, ki mëshirë 
për ne!” Kur i pa u tha: “Shkoni e paraqitjuni priftërinjve!” E ndodhi që, ndërsa po shkonin, u 
pastruan. Njëri prej tyre, si pa se u shërua, u kthye duke e lëvduar Hyjin me zë të madh lartë. Ra 
përmbys para këmbëve të Jezusit dhe e falënderoi. E ky ishte samaritanas. Jezusi mori fjalën 
e tha: “Po a nuk u pastruan të dhjetët? Ku janë nëntë të tjerët? A nuk u gjet asnjë që të kthehet 
e t’i japë lavdi Hyjit, përveç këtij të huaji? Çohu e shko ‑ i tha ‑ feja jote të shpëtoi!” Lk 17:11-19 

http://store.albaniancoffee.org


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...
14 Tetor  Shen Kalisti I, Pape
15 Tetor  Shen Tereza e Aviles
16 Tetor  Shen Margarita Alakok
17 Tetor  Shen Injaci i Antiokise
18 Tetor  Shen Luka, ungjilltar
19 Tetor  Shen Pali i Kryqit
Ndryshim ne orarin e Meshes...
Duke filluar nga e diela tjeter, date 20 tetor Rruzarja 
dhe Mesha Shenjte do te jene ne oren 12:30 !!!
Falenderim...
Te dielen e kaluar: Vasel Dreshaj pagoi rent‑in e 
hall‑it, Vilson Prekaj ofroi pijet, Nue Nikçi i ofroi pizat 
per femijet, Moza Pjetri pergatiti cookies. Te gjithe u 
shkon mirenjoha dhe falenderimi. 
Hakun e Kishes per vitin 2013
kane dhene deri tani Gazmend Gjidoda, 
Alfons Tarazhi: 

Don Gjovani K. Kokona
Agron Vata
Aleks Coku
Aleksander&Adrian Cukaj
Alfons Tarazhi
Altin Miri
Anton Brunga
Anton Vulevic (Vulaj
Anton & Violeta  Selmanaj
Arben Toma
Arben Marku
Astrit & Ermira  Simeqi
Beniamin Hasko
Edi Linadi
Edmond Kacorri
Florenc Duro
Gac Gjoka
Gazmend Gjidoda
Gjek & Lec Gashaj
Gjergj Gjinaj
Gjergj & Barbara Nikolla

Gjovalin & Sandra Selmani
Ilir Daka
Jetnor Smakaj
Kreshnik Malaj
Lek Selmani
Linda Kalavaci
Luk Gjolaj
Malot Hasaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Vuktilaj
Martin Pjetri
Nikolin Vukelaj
Nua  Selmani
Nush Kacaj
Paulin Marku
Paulin Lukani
Pjerin Kalaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Gashaj
Tom Merditaj
Tome Ivanaj
Tony  Isufaj
Viktor Dokaj
Viktor Pleti
Vitor Mernacaj
Vladimir Doda
Zef Lulaj
Zef Deklaj
Zef Skrela (Shkreli)
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.
Papa: djalli mundet vetëm duke ndjekur 
plotësisht Jezusin, pa asnjë luhatje

Duhet t’i hapim 
mirë sytë, përballë 
mashtrimeve të djallit. 
Këtë pohoi Papa 
Françesku në Meshën, 
kremtuar te premten 
e kaluar në Shtëpinë 
e Shën Martës. Papa 
nënvizoi se nuk mund 
të ndiqet përgjysëm 

fitorja e Jezusit mbi të keqen dhe pohoi se nuk duhet ta 
ngatërrojmë e as ta relativizojmë të vërtetën në luftën 
kundër shejtanit. 
Jezusi dëbon djajtë e ka edhe nga ata, që fillojnë 
të mërmërisin, për ta zbehur forcën e Zotit. Papa 

Françesku e përqendroi homelinë e sotme mbi Ungjillin 
dhe nënvizoi me forcë edhe se tundimi për ta zvogëluar 
figurën e Zotit, si të ishte shumë-shumë shërues e për 
të mos e marrë edhe aq seriozisht, vijon! Sjellje, që e 
vërejmë edhe sot e kësaj dite:
“Ka ca priftërinj që, kur e lexojnë fragmentin e 
Ungjillit, këtë e të tjerë, thonë: ‘Po Jezusi shëroi 
një njeri, që vuante nga sëmundje psikike’. Këtë 
lexojnë këtu, apo jo? Vërtet se në atë kohë mund 
të ngatërrohej epilepsia me pushtimin nga djalli! E 
ne kemi të drejtë ta thjeshtojmë fare një gjë, si të 
donim të thoshim: ‘E po të gjithë këta nuk ishin të 
pushtuar nga djalli: ishin të sëmurë mendorë’. Jo ! 
Praninë e djallit e kemi që në faqen a parë të Biblës. 
E djalli është i pranishëm deri në faqen e fundit të 
Biblës, deri në fitoren përfundimtare të Zotit mbi të”.
Prandaj, vërejti Ati i Shenjtë, nuk duhet të jemi aq 
miturakë. E në vijim kujtoi se Zoti na jep disa kritere 
për ta dalluar praninë e së keqes e për të ecur në 
udhën e krishterë, kur ndjejmë se na afrohet tundimi. 
Një nga kriteret është të mos ndalemi në gjysmën e 
rrugës, që përshkoi Krishti për të fituar mbi të keqen: 
“O je me mua, thotë Zoti, o kundër meje”. Jezusi, shtoi 
Ati i Shenjtë, erdhi për ta shkatërruar djallin, për të 
na çliruar të gjithëve nga skllavëria e tij. E, kujtoi, nuk 
mund të thuhet se duke pohuar këtë, po e teprojmë. 
Në këtë pikë, tha, nuk ka sfumatura. Jemi në luftë, në 
një luftë, në të cilën vihet në lojë shëndeti i shpirtit, 
jeta e pasosur, shëlbimi i amshuar i të gjithëve. Kemi, 
pastaj, edhe kriterin e vigjilencës. Duhet të jemi gjithnjë 
syhapur, porositi Papa, të vigjilojmë kundër mashtrimit, 
kundër joshjes së djallit të mallkuar:
“E ne mund të bëjmë pyetjen: ‘A e ruaj vetveten, 
zemrën time, ndjenjat e mia, mendimet e mia? 
Thesarin e hirit? Praninë e Shpirtit Shenjt? Apo i 
lë punët siç janë, i sigurtë se gjithçka shkon si jo 
më mirë?’. Nëse ti nuk e ruan vetveten, ia beh ai, 
që është më i fortë se ti. Por nëse arrin një më i 
fortë se ai dhe ngadhënjen, ia zhvesh armët, mbi të 
cilat e kishte mbështetur gjithë besimin dhe ndan 
plaçkën. Vigjilencë! Por mbi tre kritere! Nuk duhet 
ngatërruar e vërteta! Jezusi lufton kundër djallit: 
kriteri i parë. I dyti: kush nuk është me Jezusin, 
është kundër Jezusit. Nuk mund të mbetemi në 
gjysëm të rrugës. Kriteri i tretë: vigjilenca mbi 
zemrën tonë: djalli është dinak. Nuk ikën kurrë 
përgjithmonë! Përveç ditës së mbrame”. 
Kur shpirti i ndyrë del nga njeriu, kujtoi Papa, endet 
visesh të shkreta, duke kërkuar paqen, që nuk mund ta 
gjejë. E duke mos e gjetur, thotë: “Do të rikthehem në 
shtëpinë time, prej nga dola. E kur e gjen të pastruar 
e të stolisur, shkon, merr edhe shtatë shpirtra më të 
zinj se vetja, vijnë bashkë aty e zënë vend. E kështu 
gjendja e re e këtij njeriu, bëhet edhe më e keqe se 
më parë:“Vigjilencë, prandaj, sepse strategjia e tij 
është kjo: ‘U bëre i krishterë, ec përpara në rrugën 
tënde, unë po të lë rehat, po të lë të qetë. Por, më 
pas, kur të mësohesh, ta humbasësh vigjilencën e 
ta ndjesh veten të sigurtë, atëherë kthehem’. Ungjilli 
i sotëm nis me djallin, që dëbohet, e përfundon me 
djallin, që rikthehet! Shën Pjetri thoshte: ‘Është 
si luan i tërbuar, që sillet e përsillet rreth nesh’. E 
kështu edhe është... ‘Por, o Atë, ju qenkeni paksa 
n’e moçme! Doni të na frikësoni me këto gjëra...’. 

Jo, unë, jo! S’jam unë, por Ungjilli! E Ungjilli nuk 
gënjen: është Fjala e Zotit! T’i kërkojmë Zotit hirin 
për t’i marrë seriozisht këto sende. Ai erdhi të 
luftojë për shëlbimin tonë. Ai fitoi mbi djallin! Ju 
lutem, të mos bëjmë treg me djallin! Ai kërkon të 
kthehet në shtëpi, të na e pushtojë shpirtin... Mos 
e merrni me shaka, vigjiloni! E gjithnjë së bashku 
me Jezusin!”.

Our Lady of Fatima statue in Rome for 
Papal consecration

(Vatican Radio)
Pope Francis will 
consecrate the world to the 
Immaculate Heart of Mary 
on October 13th as part of 
Marian Day celebrations 
that will involve the statue 
of Our Lady of Fatima. 
The statue is normally kept 
in the Shrine of Fatima 
in Portugal but will be in 
Rome this weekend for 
the consecration which is 
one of the highlights of the 
ongoing Year of Faith. 
Our Lady of Fatima 
appeared to three shepherd 
children in the village of 

Fatima in Portugal in 1917. She warned of violent 
trials in the twentieth century if the world did not make 
reparation for sins. She urged prayer and devotion to 
the Immaculate Heart of Mary.
Preiss says Our Lady of Fatima “gives us a message 
of hope” and notes how at Pope Francis’s specific 
request, his pontificate was consecrated to Our Lady 
of Fatima on May 13th, her feast day. Asked whether 
this message of Fatima is sufficiently well known and 
appreciated, Preiss says there is a need for Catholics 
“to learn the message, to live the message and to 
spread the message” and agrees that it needs “to be 
publicized better.” He says the younger generations, ➋ ➌

GUARDIAN ANGEL PRAYER

Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, 
pasi Hyji, për mëshirë të vet, 

më ka lënë nën mbrojtjen tënde, 
ti sot më shndrit, më mbaj, 
më ruaj e më sundo. Amen.


