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A tëherë Shpirti i Hyjit e çoi Jezusin në shkreti që ta tundojë djalli. Dhe, pasi agjëroi dyzet ditë e dyzet 
net, në fund u urit. Atëherë iu afrua tunduesi dhe i tha: “Nëse je Biri i Hyjit, urdhëro që këta gurë 

të shndërrohen në bukë!” Por Jezusi i përgjigj: “Shkrimi shenjt thotë: ‘Njeriu nuk jeton vetëm prej buke, 

por prej çdo fjale që del nga goja e Hyjit’.”  Atëherë djalli e mori dhe e çoi në Qytetin e shenjtë, e vuri në 

majë të Tempullit dhe i tha: “Nëse je Biri i Hyjit, hidhu poshtë, sepse Shkrimi shenjt thotë: ‘Për ty Hyji do 

t’ju urdhërojë engjëjve të vet, dhe ata do të mbajnë para duarsh, që këmba jote të mos vritet në ndonjë 

gur’!” Jezusi i përgjigji: “Porse Shkrimi shenjt thotë edhe: ‘Mos e sprovo Zotin, Hyjin tënd’!”  Djalli e çoi 

sërish në një mal shumë të lartë, ia dëftoi të gjitha mbretëritë e kësaj bote dhe madhërinë e tyre e i tha: 

“Të gjitha këto do t’i jap nëse bie përmbys para meje e më adhuron.” Atëherë Jezusi tha: “Ik, o djallë, 

sepse Shkrimi shenjt thotë: ‘Adhuro Zotin, Hyjin tënd, dhe shërbej vetëm Atij’!” Atëherë djalli e la dhe, ja, 

u afruan engjëjt dhe i shërbenin. Mt 4, 1-11



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 mars 40 Martiret e Sebastes
11 mars Shen Konstantini
12 mars Shen Maksimiliani
13 mars Shen Lazri
14 mars Shen Matilda
15 mars Shen Klementi
Takimi per kungim te pare (First 
Comunion) ...
Te dielen 16 mars ne oren 11:15 eshte takimi per 
Kungim te Pare (First Comunion)! 
Njoftim...
Te dielen e Pashkeve, date 20 prill ne oren 7PM, 
do te kemi Easter Party !
Kendojne: Lirije Dedvukaj, Perparim Mefaja, me 
Erind Emiri ne tastiere. Per biletat: Luigj Narkaj 
647-241-3060, Gjovalin Selmani 647-500-3875, 
Misioni Shqiptar 647-558-9382.
Udha e Kryqit...
Te premten, 14 mars, Udha e Kryqit kremtohet 
ne mbremje ne oren 7:30
Hakun e Kishes per vitin 2013
e ka 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
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
Viktor Dokaj
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Viktor Pleti
Vitor Mernacaj
Vladimir Doda
Zef Lulaj
Zef Deklaj
Zef Skrela (Shkreli)
Zef Prela

Hakun e Kishes per vitin 2014
e ka dhene:

Aleks  Coku
Aurel Vata
Eduard  Shkreli
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: agjërimi më i vështirë është 
të përkulesh mbi njeriun e plagosur; 
agjërimi është ledhatim
“Turpërohem nga korpi i tim vëllai, i sime motre?” 
Është një nga pyetjet, që bëri sot Papa, gjatë 
Meshës, kremtuar në Shtëpinë e Shën Martës. Ati i 
Shenjtë vuri me forcë në dukje se jeta e fesë lidhet 
ngushtë me dashurinë e krishterë për të varfërit, pa 
të cilën ajo, që dëshmojmë me gojë, mbetet thjesht 
hipokrizi.  Krishterimi nuk është doracak rregullash 
formale, për njerëz që vënë maskën e hipokrizisë, 
pas së cilës fshehin zemrën e zbrazët, pa dashuri. 
Krishterimi është “Korpi i Krishtit”, që përkulet pa 
pikën e turpit mbi njeriun e vuajtur. Për ta shpjeguar 
këtë kundërvënie, Papa Françesku u mbështet 
tek dialogu i Ungjillit të sotëm, ndërmjet Jezusit e 
doktorëve të Ligjit. Doktorët i kritikojnë dishepujt 
sepse nuk e respektojnë agjërimin, ndryshe nga 
farizenjtë, që e mbajnë me kujdes të madh. E kjo 
ndodh, shpjegoi Papa, sepse doktorët e ligjit e kishin 
shndërruar zbatimin e Ligjeve, në formalitet, jetën 
fetare, në ‘etikë’, duke e harruar rrënjën, historinë e 
shëlbimit, të popullit të zgjedhur, të besës së lidhur 
ndërmjet tij e vetë Zotit: “Të marrësh nga Zoti 
dashurinë e Atit, të marrësh nga Zoti identitetin 
e një populli, e ta shndërrosh në etikë, do të 
thotë të mos e pranosh dhuratën e dashurisë. 
Këta hipokritë mbahen si njerëz të mirë, bëjnë 
gjithçka duhet bërë. Duken të mirë! Janë eticistë, 
po eticistë pa kurrfarë mirësie, sepse e kanë 
humbur ndjesinë e përkatësisë së një populli! 
Shëlbimit, Zotit, brenda popullit, atij populli, që 
Zoti e zgjodhi për Vete”. E pra, vijoi Papa, që kur 
profetizonte Izaia, fjalë që u dëgjuan në Leximin e 

parë, Profeti përshkroi qartë ç’do të thotë, agjërim, 
sipas Zotit: “T’i coptosh zinxhirët e padrejtësisë”,.. 
“ t’i çlirosh të shtypurit’, por edhe ta ndash bukën 
me të uriturin, t’ua hapësh portën të pastrehëve, ta 
veshësh njeriun e zhveshur: “Ky është agjërimi, 
që dëshiron Zoti! Agjërim, që shqetësohet 
për jetën e vëllait, që nuk turpërohet – e thotë 
vetë Izaia - nga korpi i vëllait. Përsosuria jonë, 
shenjtëria jonë, shkon para me popullin tonë, 
në të cilin bëjmë pjesë, si të zgjedhur. Akti ynë 
më i lartë i shenjtërisë, është pikërisht qëndrimi 
ndaj korpit të vëllait, Korp i vetë Jezu Krishtit. 
Akti i shenjtërisë së sotme, shenjërisë sonë, 
këtu, në elter, nuk është agjërimi hipokrit: nuk 
është turpërimi nga Korpi i Krishtit, që vjen sot, 
këtu! Është misteri i Korpit e i Gjakut të Krishtit. 
Është të shkosh e ta ndash bukën me të uriturin, 
të mjekosh të sëmurin, të përkëdhelësh plakun, 
atë që nuk mund të të japë asnjë shpërblim: kjo 
do të thotë të mos turpërohesh nga korpi”. E 
është agjërimi më i vështirë, pohoi Papa Françesku. 
Agjërimi i mirësisë. Është agjërimi i Samaritanit të 
Mirë, që përkulet mbi njeriun e plagosur, e jo i priftit, 
që e shikon e vijon rrugën pa kthyer kokën, ndoshta-
ndoshta edhe nga frika se mund të përlyhet. Prandaj, 
theksoi më pas, sot Kisha i fton gjithë besimtarët 
t’i bëjnë vetes pyetjen: “A turpërohem nga korpi i 
vëllait tim, i motrës sime?”: “Kur jap lëmoshë, a e 
lëshoj monedhën në dorën e shtrirë kah unë, pa 
e cikur fare? E në se rastësisht e cik, a e fshij 
shpejt e shpejt? Kur jap lëmoshë, a e shikoj në 
sy vëllain tim, motrën time? Kur e di se dikush 
është sëmurë, a shkoj ta takoj? A e përshëndes 
me dashuri? Është një shenjë, që ndoshta do 
t’ju ndihmojë, është një pyetje; a di t’i ledhatoj të 
sëmurët, pleqtë, fëmijët, apo e kam humbur fare 
aftësinë për të përkëdhelur? Hipokritët nuk dinin 
të përkëdhelnin! Kishin harruar… Nuk duhet të 
turpërohemi nga korpi i vëllait tonë: është korpi 
ynë! Do të gjykohemi pikërisht për atë, që i bëmë 
vëllait, motrës sonë”.
Ata që erdhën nga prova e madhe  
(Zb 7,14): një martir shqiptar, shok 
udhe kah Pashkët, sot, stigmatinja 
Maria Tuci

Rishtarja stigmatine 
Maria Tuci  
(Rrëshen-Mirditë,  
12. 03.1928-Shkodër, 
24. 09. 1950): u torturua 
e mbyllur në një thes, së 
bashku me një maçok, 
të cilin e godisnin me 
shkop. 
Virgjër e Martire, vasha 
dha shpirt me mundime 
të jashtëzakonshme. 
Sot, e premte, dita e 
tretë e Kreshmëve, prag 
i 8 Marsit, kur gratë 
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përgatiten për të kremtuar festën e tyre, duke kujtuar një 
mori luftëtaresh, nga të gjitha fushat e jetës, që bënë sa 
e më shumë se burrat, ne menduam të kujtojmë Vashën 
Martire, që përballoi një burrë mizor, në emër të një Zoti! 
Duke ardhur nga prova e madhe, mes nesh, e papërlyer.  
Vasha me palmën e martires Kush ka lexuar veprën 
Gjauri të Bajronit, nuk mund të mos e kujtojë fundin e 
tmerrshëm, që turku Hasan zgjodhi për gruan e vet të 
pabesë, Lejlanë. E ngujoi në një thes, me një maçok 
të egër. E, si ia mbylli mirë e mirë grykën, e flaku në 
det. Lexuesit të kohëve tona, ky fund romantik i duket 
ose ireal, ose një nga ato mizoritë e neveritshme, fryt i 
fantazisë tepër të begatë orientale, kur është fjala për të 
sajuar tortura të reja. E gati-gati nuk e beson se ngjarja 
e përshkruar nga Bajroni, në sfondin e grykave të egra të 
Greqisë, do të përsëritej edhe më egërsisht në ndërtesën 
e Degës së Punëve të Brendshme në Shkodër, ku dikur 
ishte Kolegja françeskane, e sot është streha e Klariseve 
të klauzurës. Jo pse oficerët e degës e kishin lexuar 
Bajronin. Ata, të zënë siç ishin me krijimin e njeriut të 
ri, nuk kishin nevojë për kurrfarë leximi. Kur vinte puna 
për të kryer krime të shëmtuara, bëheshin sakaq autorë 
kryeveprash krejtësisht origjinale. Duke arritur deri aty, 
sa të gatuanin nga njerëzit e zakonshëm zvaranikë. Ose 
shenjtorë! Kur përmendim fjalën ‘shenjt’, jemi mësuar 
të përfytyrojmë një figure, një pikturë, një ikonë, një 
shtatore. A një njeri të jashtëzakonshëm, të paarritshëm, 
gati-gati qiellor! Ne, shqiptarët, që për 50 vjet prekëm 
fundin e ferrit, në një vend ku fjala shenjt ishte krim e 
shenjtërimi kalonte nëpër Udhën e Kryqit, na duket çudi 
kur mendojmë se shenjtorët ishin e janë mes nesh. Se 
shenjtorë pati e ka edhe në Shqipëri. Se komunizmi, në 
vend që t’i zhdukte aradhet e shenjtorëve, u shtoi edhe 
disa emra shqiptarësh. Një prej tyre është edhe Maria 
Markatuci, rishtarja stigmatine 18 vjeçare, që e pagoi 
me gjak përkushtimin ndaj Jezu Krishtit dhe hijeshinë e 
rrallë, dhanti e Dhëndrrit Hyjnor. Maria ishte shtatgjatë, 
hollake, fytyrëmbël, me sy të kaltër, të mëdhenj, të mirë. 
Ballin e lartë, të bardhë, ia kurorëzonin flokët e dendur, 
të butë, të ndritshëm, që i derdheshin valë-valë mbi 
supe, deri në përmjetin e hollë, delikat. Po ta kishte parë 
Mikelanxhelo, Leonardo ose Rafaeli, do ta kishin marrë 
si model për Madonat e tyre.  Po, për rrezik të saj, e pa 
kryesigurimsi i asokohshëm, emri i të cilit ishte sinonim i 
zvetënimit. E, natyrisht, duke shfrytëzuar faktin se vasha 
ishte probandë e filiz i ri i fisit të lashtë të Gjomarkajve 
(pra dy herë kriminele), e arrestoi. Jo pse i vinte për 
doresh piktura. Pashai i kuq kishte një prirje krejt tjetër: 
kur vashat shkodrane, që i zgjidhte për ‘haremin’ e tij 
nuk e kapëcenin vullnetarisht atë prag, e kapërcenin të 
ngarkuara me pranga. Ashtu si Maria! Vajza kundërshtoi. 
Premtimet nuk e joshën e torturat s’e thyen. Sa herë e 
morën në pyetje, pati guximin e jashtëzakonshëm, në atë 

mjedis bishash, të përgjigjej vetëm me Fjalët e Dhëndrit 
Hyjnor. Kryesigurimsi, që dridhte Shkodrën, u drodh 
para probandës së vogël stigmatine. E u betua se do ta 
dërmonte aq, sa të mos e njihte më as e ëma, që i kish 
bërë kokën. I sigurt se Vasha do të pranonte më mirë të 
shëmtonte shpirtin, sesa korpin. Në qelitë e sigurimit u 
vunë ballë për ballë krimineli- e Zoti.  Maria u bëri ballë 
torturave, deri sa u dërmua aq, sa nuk e njohën më 
as shoqet e qelisë. Ndërmjet tyre, probanda korçare, 
Gjorgjina Bulgareci, që do të dëshmonte, më pas, për atë 
që ndodhi në qelitë e sigurimit, ku sot luten e kundrojnë 
Klariset e klauzurës. Kryesigurimsi e mbajti fjalën. Por, 
duke mos u kënaqur me këtë vepër, sajoi, më tej, edhe 
kryeveprën e krimeve të tij. Ndonëse nuk ia kishte dëgjuar 
kurrë emrin Gjaurit, e as Bajronit. Ishte viti 1947. Ngjarja 
ndodh në Qytetin e Shkodrës. Në Ballkan. Në Evropë. 
Në Kontinentin, që bënte sehir si kthehej, në një skutë të 
trojeve të tij, koha e Neronit, e amfiteatrove. Arena, tejet 
të përshtatshme për zbatimin e marksizmit në praktikë. E 
për fundin e Marisë. Vashën, kthyer në skelet, e mbyllën 
picak në një thes, së bashku me një maçok të egër. Si 
Lejlanë, në poemën ekzotike të Bajronit. Po nuk e hodhën 
në liqen. Tepër e lehtë, një vdekje e tillë. U dëfryen duke i 
rënë me shkop thesit, derisa u kthye në një masë gjaku të 
mpiksur.  Marjeta, Maria Goretti shqiptare, ishte vetëm 18 
vjeçe kur u arrestua. 22 vjeçe, kur u shua, duke e falur me 
gjithë zemër atë, që i kishte dhuruar Palmën e Martires. 
E kaloi provën e madhe, për të na lënë trashëgim aromën 
e mrekullueshme të jetës së saj të papërlyer.  Jo shumë 
kohë pas saj, kryesigurimsi do ta mbyllte jetën me një 
fund misterioz, në një vend ku diktatori, ulur mbi fronin 
e Shqipërisë, i hante njëlloj ‘bij’ e ‘thjeshtër’.  Tani, kur 
kanë kaluar kaq vjet, kur Vasha është kandidate për 
nderimet e elterit, e kryesigurimasi është harruar, mund 
t’i vlerësojmë më mirë këto dy vdekje. E, duke vlerësuar 
vdekjet, vlerësojmë edhe jetët e dy krijesave. Maria ishte 
krijesë e Fesë në Krishtin. Një vajzë si ajo, do të kishte 
qëndruar si martirët e kohëve të para, edhe në amfiteatrot 
e perandorëve romakë, armiq të krishterimit. Po ndoshta 
jeta e të krishterëve të atyre kohëve tragjike ishte më e 
lehtë, sesa jeta e martirëve modernë, salvuar në koloseun 
e komunizmit shqiptar!
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