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N ë atë kohë, Jezusi shkoi në Malin e Ullinjve. Në mëngjes erdhi prapë në Tempull. Mbarë populli shkonte 

tek ai. Ai u ul e po i mësonte. Atëherë skribët e farisenjtë ia sollën para një grua të zënë në kurorëshkelje. 

E vunë në mes dhe i thanë: “Mësues, kjo grua u zu ndërsa po bënte mëkatin e kurorëshkeljes. Në Ligj Moisiu 

na urdhëroi të këtillat të vriten me gurë. Po ti çka thua?” Folën kështu për ta vënë në provë që të kishin për çka 

ta padisnin.

Jezusi u përkul e filloi të shkruajë me gisht në dhe. E, pasi ata vijonin ta pyesnin, ai u drejtua e tha: “Kush është 

prej jush pa mëkat, le ta qesë i pari gurin në të!” Përsëri u përkul e vazhdoi të shkruajë me gisht në dhe. Ata, kur 

e dëgjuan përgjigjen, nisën një nga një të largohen duke filluar prej më të vjetërve. Jezusi mbeti vetëm – dhe 

gruaja që po qëndronte në këmbë në midis. Jezusi u drejtua dhe i tha: “Grua, ku janë ata? Askush nuk të dënoi?” 

“Askush, Zotëri!” – përgjigji ajo. “As unë nuk po të dënoj – i tha Jezusi – Shko, por mbas tashit mos mëkato më!” 

Gjn 8, 1-11

Mos mëkato
 

17 Mars 2013

“Forca, të dashur vëllezër!”, vijoi Papa Françesku, 
gjysma jemi pleq, e mosha e shtyrë, më pëlqen ta quaj 
kështu, është selia e urtisë së jetës. Njerëzit e moshuar 
kanë urtinë e njeriut, që ka shtegtuar nëpër jetë, si 
Simeoni plak e Ana plakë, në Tempull. E pikërisht kjo 
dije a urti u dha hirin ta njohin Jezusin. T’ua japim këtë 
dije të rinjve: si vera e mirë, që me kalimin e viteve 
bëhet edhe më e shijshme, t’ua dhurojmë të rinjve 
urtinë e jetës”. 
Më vijnë në mendje fjalët, që thoshte një poet gjerman 
1 për pleqërinë: “Es ist ruhing, das Alter, und fromm” 
(Ajo është koha e qetësisë dhe e lutjes). U duhet dhënë 
të rinjve edhe kjo urti.
Do të riktheheni, tani, në selitë përkatëse, për të vijuar 
misionin tuaj, vijoi, të pasuruar me përvojën e këtyre 
ditëve, kaq të ngarkuara me fe e me bashkim kishtar. 
Kjo përvojë e pashoqe, e pakrahasueshme, na krijoi 
mundësinë ta shijojmë thellësisht gjithë bukurinë e 
realitetit kishtar, që është pasqyrim i dritës së Krishtit 
të Ngjallur: një ditë do ta shohim atë fytyrë mrekullisht 
të bukur të Krishtit të Ngjallur”.
Papa i ri e përfundoi takimin me kardinajtë me këtë 
lutje: “Ndërmjetësimit të pushtetshëm të Marisë, Nënës 
sonë, Nënës së Kishës, ia besoj ministerin tim e tuajin. 
Nën shikimin amëtar të Zojës, secili nga ne mund të 
ecë gëzueshëm, duke e dëgjuar zërin e Birit të saj 
hyjnor, duke forcuar unitetin, duke ngulmuar njëzëri në 
lutje e duke e dëshmuar fenë e vërtetë, në praninë e 
përhershme të Zotit: 
“Me këto ndjenja, janë të vërteta, apo jo? – me këto 
ndjenja, ju jap me gjithë zemër Bekimin Apostolik, të 
cilin e shtrij edhe mbi bashkëpunëtorët tuaj dhe njerëzit, 
që i besohen kujdesit tuaj baritor”.
How to make a Good Confession
4.  Honor your father and your mother.  

Do I honor and obey my parents? 
Have I neglected my duties to my spouse and 
children? 
Have I given my family good religious example? 
Do I try to bring peace into my home life? 
Do I care for my aged and infirm relatives? 
Do I respect my elders? 
Do I respect my pastor, bishop, and the Pope?

5.  You shall not kill. 
Have I had an abortion or encouraged anyone to 
have an abortion? 
Have I physically harmed anyone? 
Have I abused alcohol or drugs? 
Did I give scandal to anyone, thereby leading them 
into sin? 
Have I been angry or resentful? 
Have I harbored hatred in my heart? 
Have I been sterilized for reasons of birth control? 
Have I encouraged or condoned sterilization?

6.  You shall not commit adultery. 
Have I been faithful to my marriage vows 
In thought and action? 
Have I engaged in any sexual activity before 
marriage or outside of marriage? 
Have I used any method of contraception or 
artificial birth control? 

Has each sexual act in my marriage been open to 
the transmission of new life? 
Have I respected all members of the opposite sex, 
or have I thought of other people as objects? 
Have I been guilty of any homosexual activity? 
Do I seek to be pure in my thoughts, words and 
actions? 
Am I careful to dress modestly, so as not to tempt 
others? 
Have I been guilty of masturbation with myself.

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...
18   mars Shën Cirili i Jeruzalemit
19   mars Shën Jozefi
20   mars Shën Klaudia
21   mars Shën Justini
22   mars Shën Benvenuti
23   mars Zoja Nunciatë
24   mars E Diela e Larit
Udha e Kryqit...
Te premtet e Kohes se Krezhmeve Udha e Kryqit 
eshte ne oren 8:15 PM. 
19 Mars, e marta e pare e 
Shen Antonit...
Mesha kremtohet ne mbremje ne oren 8:15!
Hakun e Kishes e ka dhene Prek Gjonaj. 
Deri tani:  
Agron Vata
Aleks Coku
Altin Miri
Anton & Violeta  Selmanaj
Astrit & Ermira  Simeqi
Gjek & Lec Gashaj
Linda Kalavaci
Nikolin Vukelaj
Pal Rrasburgaj
Pjerin Kalaj
Prek Gjonaj
Silvan Nerhati
Tome Ivanaj
Tony  Isufaj
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. 
6 Prill 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 martën më 19 mars Mesha e fillimit të 
Papnisë së Atit të Shenjtë Françesku

“Mesha e fillimit të 
Papnisë së ri, Atit të 
Shenjtë Françeskut 
me delegacionet e 
mbarë botës do të 
kremtohet të martën 
e ardhshme më datën 
19 mars, në ditën e 

festës së Shën Jozefit, Pajtorit të Kishës, në ora 9.30, 
e me rast hyrja e besimtarëve në Sheshin e Shën 
Pjetrit në Vatikan është e lirë, pa asnjë lloj bilete. Një 
ditë më pas, Papa i ri do t’i përshëndes delegacionet e 
bashkësive tjera fetare e delegacione tjera që mund të 
jenë të pranishme”. Kështu tha zëdhënësi i Selisë së 
Shenjtë atë Federiko Lombard, gjatë takimit të sotëm 
me gazetarë. Habemus Papam: Pope Francis 
Formerly Cardinal Jorge Mario 
Bergoglio of Buenos Aires, Argentina, 
he was elected on the conclave’s fifth 
ballot as the 266th Roman Pontiff of the 
Catholic Church. 

– Reuters/ 
Dylan Martinez
Cardinal Jorge Mario 
Bergoglio of Buenos 
Aires has become 
the next Pope of the 
Catholic Church, 
taking the name 
Francis.
Pope Francis greeted 
the crowds of faithful 
gathered in St. Peter’s 
Square shortly after 

8pm local time, after spending time in prayer before 
the Blessed Sacrament in the Pauline Chapel.
Jorge Mario Bergoglio, now Pope Francis, was 
archbishop of Buenos Aires. He is a Jesuit and is 76. 

He is the first Latin-American Pope and the first Jesuit 
Pope. In 2005, he received the second-most votes in the 
conclave that elected Pope Benedict XVI. He entered 
the Society of Jesus in 1958 and obtained a licentiate 
in philosophy. He was ordained a priest in 1969 and 
taught as a theology professor. He was a provincial 
leader for the Society of Jesus and a seminary rector. 
The College of Cardinals came to an agreement on the 
Holy Father’s election the afternoon of March 13, after 
a total of four inconclusive votes earlier that day and the 
previous day. Two-thirds of the cardinals present (in this 
case, 77 of 115) were necessary to elect a new pontiff.
Papa Françesku, kardinajve: pa iu 
nënshtruar kurrë pesimizmit, t’ua 
çojmë të rinjve urtinë

Papa Françesku u 
takua sot paradite me 
kardinajtë, në Sallën 
Klementine. Pohoi 
se koha kushtuar 
Konklavit ishte plot 
kuptim, jo vetëm për 
Kolegjin Kardinalor, 
por edhe për të gjithë 

besimtarët. Në këto ditë, kujtoi, gati-gati e prekëm 
dashurinë dhe solidaritetin e Kishës universale, si dhe 
vëmendjen e njerëzve të shumtë që, edhe pse nuk 
besojnë në fenë tonë, i shikojnë me respekt e admirim 
Kishën e Selinë e Shenjtë.
Nga të katër anët e tokës u lartua lutja e zjarrtë e korale 
e Popullit të krishterë për Papën e ri, vijoi, e i ngarkuar 
me emocione të forta ishte edhe takimi im i parë me 
turmën e grumbulluar në Sheshin e Shën Pjetrit. Me 
këtë figurë prekëse të popullit, në lutje e galdim, që 
më la gjurmë të pashlyeshme në mendje, dëshiroj t’u 
shpreh mirënjohjen time më të sinqertë ipeshkvijve, 
meshtarëve, rregulltarëve, të rinjve, familjeve, të 
moshuarve, për afërsinë e tyre shpirtërore, kaq 
prekëse, kaq të ngrohtë.
Papa Françesku u shprehu, më pas, mirënjohjen, edhe 
të gjithë kardinajve për bashkëpunimin në drejtim të 
Kishës gjatë Selisë Vakante. Përshëndeti kardinalin 
Anxhelo Sodano. Pastaj kardinalin Kamerleng, Tarçizio 
Bertone, për veprimtarinë e tij të kujdesshme gjatë 
kësaj faze delikate tranzicioni si dhe të shumëdashurin 
kardinalin Giovanni Battista Re, që kryesoi Konklavin. 
Mirënjohje u shprehu edhe kardinajve që, për shkak 
moshe të shtyrë a sëmundjeje, i siguruan Kishës 
pjesëmarrjen e dashurinë, duke i ofruar vuajtjen e 
lutjen e tyre. E kujtoi edhe se pardje, kardinali Mejia, 
tani i shtruar në spitalin Pio XI, pati një infarkt kardiak. 
Papa Françesku nuk harroi t’i dërgonte urimet më të 
mira për shërim të shpejtë.
Një përshëndetje tejet të përzemërt e plot mirënjohje, vijoi, 
ia drejtoj Paraardhësit tim të nderuar, Benediktit XVI…:
“…i cili, në këto vite Papnie, e pasuroi dhe e kërthnezi 
Kishën me magjisterin, mirësinë, udhëheqjen, 
fenë, përvuajtërinë e butësinë e tij, që do të mbeten 
trashëgimi e vërtetë shpirtërore për të gjithë”. 
Misioni papnor, i jetuar me përkushtim të plotë, gjeti 
në Të një interpretues të urtë e të përvuajtur, me sytë 
ngulur përherë mbi Krishtin; Krishtin e Ngjallur, të 

pranishëm e të gjallë në Eukaristi. Do ta shoqërojnë 
gjithnjë lutja jonë e zjarrtë, kujtimi ynë i përhershëm, 
mirënjohja jonë e përzemërt: 
“E ndjejmë se Benedikti XVI ndezi një flakë në thellësinë 
e zemrave tona: ajo do të vijojë të ndriçojë, sepse do të 
ushqehet nga lutja e Tij, e cila do ta mbështesë akoma 
Kishën në udhën e saj shpirtërore e misionare”.
Nënvizoi, më pas, se ky takim ishte gati-gati si vijim i 
bashkimit të thellë kishtar, që të gjithë e provuan në 
këtë periudhë. Të frymëzuar nga ndjenja e thellë e 
përgjegjësisë e të mbështetur nga dashuria e madhe 
për Krishtin e për Kishën, u lutëm së bashku, ndamë 
bashkërisht ndjenjat tona, përvojën tonë e reflektimet 
tona. Në këtë atmosferë shumë të përzemërt, thelluam 
njohjen reciproke e shkëmbimin e mendimeve, e kjo, 
shtoi Papa Françesku, është gjë e mirë:
“Ne jemi vëllezër e madje dikush më tha: kardinajtë janë 
priftërinjtë e Atit të Shenjtë. Po, ne jemi ajo bashkësi, 
ajo miqësi, ajo afërsi, që u bën mirë të gjithëve”. 
E kjo njohje, kjo hapje reciproke e zemrave, na e lehtësuan 
nënshtrimin pa fjalë ndaj veprimit të Shpirtit Shenjt: 
“Ai, Parakliti, i bën të gjitha ndryshimet në Kishat e 
duket se është apostull i Babelit. Por nga ana tjetër, 
është po ai që krijon unitetin e këtyre larmive, jo në 
barazim, por në harmoni”. 
Më kujtohet një nga etërit e Kishës, që e përkufizon 
kështu. “Ipse harmonia est”. Ky Paracliti, i cili i jep, 
secilit nga ne, karizma të ndryshme, na mbledh në këtë 
bashkësi, që është Kisha, e cila adhuron Atin, Birin e 
Shpirtin Shenjt.
Pikërisht duke u nisur nga dashuria e vërtetë kolegjiale, 
që e bashkon Kolegjin Kardinalor, tha Papa Françesku, 
shpreh vullnetin tim për t’i shërbyer Ungjillit me dashuri 
të përtërirë, duke e ndihmuar Kishën të bëhet gjithnjë 
më shumë, në Krishtin e me Krishtin, vreshti pjellor 
i Zotit. Të nxitur edhe nga kremtimi i Vitit të fesë, të 
gjithë së bashku, barinj e besimtarë, do të përpiqemi 
t’i përgjigjemi me besnikëri misionit të përhershëm: 
t’ia çojmë Jezu Krishtin njeriut e t’i prijmë njeriut drejt 
takimit me Jezu Krishtin, që është Udha, e Vërteta, Jeta, 
i pranishëm me të vërtetë në Kishë e bashkëkohas me 
çdo njeri. Ky takim na bën njerëz të rinj në misterin e 
Hirit, duke na ngjallur në shpirt gëzimin e qindfishtë të 
krishterë, që Krishti ia dhuron kujt ia hap dyert e jetës.
Nënvizoi, më pas atë, që e kujtoi “shpesh herë me 
mësimet tij, e së fundi, me gjestin e guximshëm e të 
përvuajtur, Papa Benedikti XVI: “Krishti i prin Kishës 
së tij përmes Shpirtit të vet”. Shpirti Shenjt është shpirti 
i Kishës e, me forcën e tij jetëdhënëse e bashkuese, 
nga shumë, bën një korp të vetëm, Korpin mistik të 
Krishtit. Këtu Papa i ri ngriti zërin, për të theksuar me 
forcë: 
“Nuk duhet t’i nënshtrohemi pesimizmit, nuk duhet të 
na lëshojë zemra, me bindjen e patundshme se Shpirti 
Shenjt, me frymën e tij të pushtetshme, i dhuron Kishës 
guximin për të ngulmuar e edhe për të kërkuar metoda 
të reja ungjillëzimi, që të mund ta çojë Ungjillin deri në 
skajet më të largëta të tokës (cfr Vap 1,8)”.
E vërteta e krishterë është tërheqëse e bindëse, sepse 
i përgjigjet nevojës më të thellë të jetës njerëzore, duke 
kumtuar bindshëm se Krishti është i vetmi Shëlbues i 
çdo njeriu dhe i gjithë njerëzve. Ky kumt ka vlerë edhe 
për sot, ashtu si në zanafillën e krishterimit, kur nisi 
përhapja e parë e madhe misionare e Ungjillit:
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