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I BEKUARI

13 Prill 2014

K ur iu afruan Jerusalemit e mbërritën në Betfage, në malin e Ullinjve, atëherë Jezusi 
dërgoi dy nxënës e u tha: “Shkoni në fshat që është kundruall! Aty menjëherë do të gjeni 

një gomare të lidhur e me të një gaç. Zgjidhni e m’i sillni! Nëse ndokush ju thotë gjë, thoni:  
‘Po i duhen zotërisë’, dhe menjëherë do t’i lëshojë.” Ndodhi kështu që të shkonte në vend fjala e 
profetit që thotë: “Thoni qytetit Sion: Ja, Mbreti yt po vjen te ti i butë, kalor mbi gomare e mbi gaç, 
zog të gomares”.  Nxënësit shkuan e bënë siç u urdhëroi Jezusi, sollën gomarin e kërriçin. Mbi ta 
vunë petkat e veta, e Jezusi hypi mbi to. Moria e popullit shtroi petkat e veta gjatë rrugës e tjerët 
thenin degë lisash dhe i qitnin rrugës, e populli, që shkonte para e pas tij, brohoriste: “Hosana 
Birit të Davidit! Bekuar qoftë ai që vjen në Emër të Zotit! Hosana në qiejt më të lartat!”  Kur Jezusi 
hyri në Jerusalem, mbarë qyteti u çua në këmbë dhe pyeste: “Kush është?” E turma i përgjigjej:  
“Ky është Profeti, Jezusi prej Nazaretit të Galilesë!” Mt 21, 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...
16 prill  Shen Bernardeta
17 prill  E Enjtja e Madhe
18 prill  E Premtja e Madhe
19 prill  E Shtuna e Madhe
20 prill  E Diela e Pashkeve
Mbremje per Pashke / Easter Party...
Te dielen e Pashkeve, date 20 prill ne oren 7PM, do 
te kemi Easter Party !
Kendojne: Liria Dedvukaj, Perparim Mefaja, me  
Erind Emiri ne tastiere. Per biletat: Luigj Narkaj  
647-241-3060, Gjovalin Selmani 647-500-3875,  Petrit 
Ujka (647) 629-7769, Misioni Shqiptar 647-558-9382.
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.
Te Premten e Madhe...
Te premten, 18 prill, Mundimet e Krishtit kremtohen 
ne mbremje ne oren 7
Te Shtunen e Madhe...
Te shtunen, 19 prill, Mesha e Madhe e Nates se 
Pashkeve kremtohet ne mbremje ne oren 10
Te Dielen e Pashkeve...
Te dielen, 20 prill, Mesha kremtohet ne ne oren 12:30

Bekimi i Bukes dhe ushqimeve...
Te shtunen, 19 prill, perpara Meshes ne oren 10 te 
mbremjes!
Rrefimet gjate javes se madhe...
Te enjten, 17 prill ne oren 7-8; te premten, 18 prill, ne 
oren 6-6:30 si edhe mbas kremtimit liturgjik !
Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene Leks Dragu:

Aleks  Coku
Altin Miri
Arben Toma
Arben Pepa
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Beniamin Hasko
Eduard  Shkreli
Gjergj  Nikolla
Leks Dragu
Luk Gjolaj
Marash Martinaj
Ndok Macaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Spaqi
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.
Tweet i Papës, 12 prill 2014, Nata e së 
Dielës së Larit

“Ç’ëmbëlsi të rrish 
para Krishtit të 
kryqëzuar, thjesht 
për të shijuar 
shikimin plot dashuri 
të Zotit” (Evangelii 
gaudium, 264).

Papa: djalli nuk mungon as në 
shekullin XXI; të mësojmë nga Ungjilli 
si ta luftojmë
Të mësojmë nga Ungjilli si të luftojmë kundër tundimeve 
të djallit. Ishte një orë e vërtetë mësimi, Mesha e 
sotme e Papës kremtuar në Shtëpinë e Shën Martës. 
Mësim i jashtëzakonshëm, për të nxënë si luftohet 
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kundër djallit, që 
nuk mungon as 
në kohët tona. Të 
gjithë tundohemi, 
sepse shejtanit nuk 
i pëlqen shenjtëria e 
njeriut. Prej këndej, 
pohoi Papa, jeta 
duhet parë si luftë e 

vazhdueshme kundër së keqes.
   “Jeta e Jezusit ishte luftë. Ai erdhi t’i kundërvihej së 
keqes e ta mundte. Ta mundte princin e kësaj bote, të 
ngadhënjente mbi djallin”. Papa Françesku ia kushtoi 
gjithë homelinë luftës kundër djallit. Luftë, nënvizoi, 
që duhet ta përballojë çdo i krishterë. Demoni, vijoi të 
shpjegojë Françesku, e tundoi Jezusin disa herë. E 
edhe Jezusit iu desh të provojë, gjatë jetës, tundime 
e deri persekutime. Prandaj ne, të krishterët, që 
duam të ecim në gjurmët e Jezusit, duhet t’i njohim 
mirë këto të vërteta: “Edhe ne tundohemi. Edhe ne 
na sulmon vazhdimisht djalli, sepse shpirti i së 
Keqes nuk e do shenjtërinë tonë, nuk dëshiron 
të jemi dishepuj të Jezusit. E si vepron shpirti i 
së Keqes për të na larguar nga udha e Jezusit 
me tundimet e veta? Tundimi i djallit ka tri 
karakteristika e ne duhet t’i njohim, për të mos 
rënë në kurth. Si vepron djalli, për të na larguar 
nga udha e Jezusit? Tundimi nis ngadalë, por 
shkon duke u rritur: rritet gjithnjë. Së dyti, është 
ngjitës; rritet e i ngjitet edhe tjetrit, përcillet nga 
njëri, tek tjetri, përpiqet të përhapet në të gjithë 
bashkësinë. E, në fund, për të qetësuar shpirtin, 
përligjet. Rritet, përhapet, përligjet!”. Tundimi i 
parë i Jezusit, vijoi të shpjegonte Papa, ishte gati-
gati përpjekje e tunduesit që ta bënte për vete: 
prandaj e ngacmon Jezusin të hidhet nga Tempulli 
duke e joshur me fjalët: po e bëre këtë, të gjithë do të 
thonë “Ja Mesia!”. Përpiqet t’i bëjë Zotit, atë që i bëri 
Adamit e Evës. Mundohet ta mashtrojë. Flet si të ishte 
mësues shpirtëror. E kur nuk i pi ujë fjala, atëherë nis 
e rritet, rritet e kthehet edhe më i fortë. Jezusi, kujtoi 
Papa, e thotë këtë në Ungjillin e Shën Lukës: kur 
djalli dëbohet, sillet e përsillet, gjen një mori shokësh 
e kthehet me gjithë ta. Rritet, pra, duke grumbulluar 
edhe të tjerë, si vetja. Kështu ndodhi edhe me Jezusin. 
Djalli bëri për vete të gjithë armiqtë e Zotit, e iu sul 
bashkë me ta. E ai, që dukej si një fill uji, një fill i vogël 
uji, i parrezikshëm, vërshoi e u bë baticë.  Tundimi 
rritet e përhapet. E në fund, edhe përligjet. Papa 
kujtoi se kur Jezusi predikon në Sinagogë, armiqtë 
e tij mundohen menjëherë ta ulin, duke thënë: “Po 
ky është i biri i Jozefit, zdrukthëtarit, e i Marisë! S’ka 
shkelur kurrë në universitete! Me ç’autoritet vjen e 
na flet, atëhere? Nuk ka studiuar kurrë, asgjëkundi!”. 
Tundimi, vijoi Ati i Shenjtë, i përfshin të gjithë, e të 
gjithë, kundër Jezusit. Duke arritur pikën kulmore me 
përligjjen e priftit, që thotë: “A nuk e dini se është 
më mirë të vdesë një njeri, për të shpëtuar mbarë 
popullin?”. “Kemi një tundim, që rritet: rritet e 
u ngjitet dhe të tjerëve. Të mendojmë për një 
thashethemnajë, për shembull. Unë e kam zili 
njërin, e edhe tjetrin e tjetrin. E, para së gjithash, 

e kam zilinë në shpirt, e kam vetëm unë, po më 
lind menjëherë dëshira ta ndaj edhe me të tjerët 
e shkoj te një tjetër e i them: ‘A e ke parë filanin?’. 
E nis e përhap fjalë te njëri e te tjetri. Ky është 
mekanizmi i thathethemeve, e të gjithë e kemi 
ngapak tundimin t’i marrim të tjerët nëpër gojë! 
Ndoshta ndonjëri nga ju nuk e ka, sepse është i 
shenjtë, por edhe unë tundohem të merrem me 
thashetheme! Është tundim i përditshëm, ky. E 
nis kështu, ëmbël e ëmbël, si rrymë uji. Por rritet 
pastaj, përhapet, përligjet”. Duhet të jemi shumë 
të vëmendshëm, nënvizoi Papa, kur në zemrën 
tonë ndjejmë se nis diçka, që mund t’i shkatërrojë 
njerëzit. Ta ndalojmë me kohë këtë rrymë uji, sepse 
kur të rritet e të përhapet, do të jetë një baticë e tillë, 
që do të çojë në përligjjen e së keqes, siç u përligjën 
ata, që donin ta dënonin Krishtin, me pretendimin 
se ishte më mirë të vdiste një njeri i vetëm, sesa i 
gjithë populli. “Të gjithë tundohemi, mbasi ligji i 
jetës shpirtërore, jetës sonë të krishterë, është 
luftë. Sepse princi i kësaj bote, djalli, nuk e do 
shenjtërinë tonë, nuk do që ta ndjekim Krishtin. 
Ndonjëri nga ju, ndoshta, edhe mund të më 
thotë: ‘Por, o Atë, po më dukeni pak si shumë 
i prapambetur: vini na flisni për djallin. E kur, 
në shekullin XXI!’. Sigurisht! Sepse djalli është. 
Është edhe në shekullin XXI. E nuk duhet të jemi 
aq shpirtfoshnja. Duhet të mësojmë nga Ungjilli 
si luftohet kundër djallit”.
Francis: “Beware of the devil!  
I too have been tempted to gossip”

(©ANSA) 
PAINTING OF 
A DEVIL BY 
FEDERICO 
ZUCCARI IN 
BRUNELLESCHI’S 
DOME IN 
FLORENCE
At this morning’s 
mass in St. 
Martha’s House 
Francis said Satan 
exists in the 21st 

century and “we must learn from the Gospel 
how to fight against his temptations”
DOMENICO AGASSO JR | ROME
The devil exists in the 21st century too. We must learn 
from the Gospel how to fight against his temptations. 
This was the crux of Francis’ message to faithful at 
this morning’s mass in St. Martha’s House. The Pope 
reminded that all humans are tempted by the devil 
whose goal is to wipe out sainthood in the world. 
Christian life is “a constant battle against evil, just as 
Jesus during his life had to struggle against the devil 
and his many temptations. He came to defeat evil 
and defeat the prince of this world, defeat the devil. 
The devil tempted Jesus many times and Jesus 
experienced temptation and persecution throughout 
his lifetime. And he warned that whoever wants to 
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follow Jesus must be aware of this reality,” Francis said.
“We too are tempted, we too are the target of attacks 
by the devil because the spirit of Evil does not want 
our holiness, he does not want our Christian witness, 
he does not want us to be disciples of Christ. And what 
does the Spirit of Evil do, through his temptations, to 
distance us from the path of Jesus? The temptation 
of the devil has three characteristics and we need 
to learn about them in order not to fall into the trap. 
What does Satan do to distance us from the path of 
Jesus? Firstly, his temptation begins gradually but 
grows and is always growing. Secondly, it grows and 
infects another person, it spreads to another and 
seeks to be part of the community. And in the end, 
in order to calm the soul, it justifies itself. It grows, it 
spreads and it justifies itself.”
Jesus’ first temptation by Satan was almost ‘like a 
seduction.’ Satan told Jesus to throw himself down 
from the Temple so that all the people will see that 
he is the Messiah! This is exactly what he does with 
Adam and Eve: “This is seduction.”
The devil “speaks as if he were a spiritual master.” 
“When the devil is rejected, he grows and comes 
back stronger than before.  Jesus himself noted this 
in the gospel when the devil went around looking for 
companions and with them returned to Jesus. Satan 
got involved with Jesus’ enemies and what seemed 
at first like a calm trickle of water turned into a flood 
of water. In this way, the temptation grows, infects 
others and justifies itself.”
The Pope illustrated his point by recalling that when 
Jesus preached in the synagogue, his enemies 
belittled him by saying “but isn’t this the son of Joseph, 
the carpenter, the son of Mary. He never studied so 
with what authority can he speak? Temptation gets 
everyone to act against Jesus.
“We have a temptation that grows: it grows and 
infects others. For example, let’s look at gossip: I’m 
a bit envious of this or that person and at first I’m 
just envious inside and I need to share it and go to 
another person and say: “But have you seen that 
person?’ and this gossip tries to grow and infects 
another and another… This is the way gossip works 
and all of us have been tempted to gossip! Maybe 
not one of you, if you’re a saint, but I too have been 
tempted to gossip! It’s a daily temptation. And it begins 
in this way, discreetly, like a trickle of water. It grows 

by infecting others and in the end it justifies itself.”
Pope Francis concluded by urging people to be 
vigilant and not to give in to that initial temptation 
and thus allow it to spread to others and justify itself. 
If we don’t stop that trickle of water in time it will turn 
into a tidal wave that will only lead us to justify evil.
  “We are all tempted because the law of our spiritual 
life, our Christian life is a struggle: a struggle. That’s 
because the Prince of this world, Satan, doesn’t want 
our holiness, he doesn’t want us to follow Christ,” 
Francis added.
“Some of you might say: ‘But Father, how old 
fashioned you are to speak about the devil in the 21st 
century!’ But look out because the devil is present! 
The devil is here… even in the 21st century! And 
we mustn’t be naïve, right? We must learn from the 
Gospel how to fight against Satan.”
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Remember, O most gracious Virgin Mary,
that never was it known that anyone 

who fled to your protection,
implored your help, or sought 

your intercession, was left unaided.
Inspired with this confidence,

I fly to you, O Virgin of virgins, my Mother.
To you I come, before you I stand, 

sinful and sorrowful.
O Mother of the Word Incarnate,

despise not my petitions,
but in your mercy, hear and answer me.

Amen.


