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Dasma
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N ë atë kohë, Jezusi filloi prapë t’u flasë në shëmbëlltyra. Thoshte: “Mbretëria e qiellit është e 
ngjashme me mbretin që bëri dasmë për djalin e vet. Mbreti dërgoi shërbëtorët e vet për të 

grishur të ftuarit në dasmë. Por ata nuk deshën të vijnë. Dërgoi përsëri shërbëtorë të tjerë duke 
thënë: ‘Thoni të ftuarve: gostinë e kam gati; i preva demat e mi e bagëtitë e majura! Gjithçka 
është gati! Ejani në dasmë!’ Por ata nuk ia vunë veshin e shkuan: kush në arën e vet e kush 
në tregti të vet. Të tjerët, mandej, i zunë shërbëtorët e tij, i munduan e i vranë. Për këtë punë 
mbreti u zemërua, dërgoi ushtrinë e vet, i vrau ata gjakësorë dhe e dogj qytetin e tyre. Atëherë 
u tha shërbëtorëve të vet: ‘Dasma njëmend është gati, por të ftuarit nuk qenë të denjë. Shkoni, 
pra, në udhëkryqe e, këdo që të gjeni, thirreni në dasmë!’ Shërbëtorët dolën nëpër udhë dhe i 
sollën të gjithë ata që gjetën: të mirë e të këqinj. Kështu salloni i dasmës u mbush me të ftuar. 
Atëherë hyri edhe mbreti për t’i parë të ftuarit. Vuri re aty njërin që s’e kishte veshur petkun e 
dasmës. I tha: ‘Mik, si hyre këtu pa pasur petkun e dasmës?’ Ai s’e çeli gojën. Atëherë mbreti u 
tha shërbëtorëve: ‘Lidheni këmbësh e duarsh e qiteni jashtë në terr, ku do të jetë vaj e kërcëllim 
dhëmbësh!’ Sepse, shumë janë të grishur, por pak janë të zgjedhur.” Mt 22, 1-14



Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:00 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, papë
15 Tetor  Shen Tereza e Avilës
17 Tetor  Shen Injaci i Antiokisë
18 Tetor  Shen Luka, ungjilltar
Rregjistrimet per Kursin e Gjuhes 
Shqipe si edhe per Kungim te Pare 
dhe Krezmim...
Kush deshiron te rregjistroje femijen per Gjuhe 
Shqipe, Kungim te Pare (First Communion) apo 
Krezmim (Confirmation) ka afat edhe kete jave per 
te bere rregjistrimin.
Orari i Meshes...  

Duke filluar nga e diela e ardhshme, 
19 tetor, Rruzarja dhe Mesha do te 
jene ne oren 12:30

Bekimi i shtëpisë dhe i familjes...
Kush deshiron ti bekohet shtepia dhe familja te 
kontaktoje me famullitarin ne numrat e Misionit 
Katolik Shqiptar, per te koordinuar diten dhe orarin.
Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene Gezim Lanazi, Paulin Marku: 

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 Françesku: në lutje, dhurata më 
e madhe është Shpirti Shenjt

Kur lutemi, kërkojmë shumë gjëra, por dhurata më e 
madhe, që mund të na bëjë Zoti, është Shpirti Shenjt: 
kështu tha Papa Françesku në homelinë e mëngjesit 
në Shtëpinë e Shën Martës, duke komentuar Ungjillin 
e ditës. Në të paraqitet shembëlltyra e njeriut, që 
duke ngulur këmbë, arrin të nxjerrë nga shoku i vet, 
atë që do. Zotit të mëshirës, vërejti Ati i Shenjtë, t’i 
kërkojmë të shtojë, atë që lutja e sotme e fillimit të 
meshës s’guxon as ta shpresojë: “Kjo më bëri të 
mendoj: është pikërisht mëshira e Zotit, që jo 
vetëm fal – këtë e dimë të gjithë – por është bujar 
e jep gjithnjë e më shumë… I kërkojmë: “Shto 
atë që lutja nuk guxon ta shpresojë’. Ne, në lutje, 
kërkojmë këtë e atë e Ai (Zoti) na jep gjithnjë 
më shumë! Gjithmonë e gjithnjë më shumë”. Në 
Ungjill, nënvizoi Papa, ka tri fjalë kyçe: miku, Ati 
dhe dhurata. Jezusi u tregon njerëzve ç’është lutja, 
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komentoi Ati i Shenjtë shembëlltyrën e sotme. E 
krahasoi shokun e saj me shokët, që gjejmë në 
jetë. Kur janë miq të vërtetë, edhe kur u kërkojmë 
me këmbëngulje ndonjë gjë, duke i mërzitur, na e 
japin. Pastaj Jezusi flet për Atin Qiellor, duke e 
krahasuar me një baba familjeje, i cili u jep bijve çdo 
gjë, që ata i kërkojnë. Edhe Zoti u jep për të ngrënë 
zogjve të fushës e jo më njerëzve, bijve të vet. Jezusi 
dëshiron të zgjojë besimin tek lutja, prandaj u thotë 
dishepujve të vet: “Kërkoni e do t’ju jepet, kërkoni 
e do të gjeni, trokisni e dera do t’ju hapet. Sepse 
kush lyp merr, kush kërkon gjen e atij që troket do 
t’i hapet dera”. Atyre që e kërkojnë, Ati Qiellor do 
t’u dhurojë Shpirtin Shenjt: “Kjo është dhurata, kjo 
është çka jep më tepër Zoti. Hyji nuk ta jep kurrë 
dhuratën, që i kërkon, pa e mbështjellë mirë, pa 
diçka më shumë, që ta bëjë më të bukur. E ai që 
Zoti, Ati ynë, na jep mbi atë që i kërkojmë, është 
Shpirti Shenjt: dhurata e vërtetë e Atit është çka 
lutja nuk guxon të shpresojë. ‘Unë po të kërkoj 
këtë hir; e kërkoj këtë, trokas e lutem shumë… 
Por vetëm shpresoj se do ta ma japësh’. E Ai, që 
është Atë, na jep atë dhe diçka më shumë: na jep 
dhuratën e Shpirtit Shenjt”. Lutja, përfundoi Papa 
duke reflektuar edhe një herë mbi tri fjalët e sotme, 
bëhet me një mik, që është shoku i udhës së jetës, 
bëhet me Atin e bëhet në Shpirtin Shenjt. Miku është 
Jezusi: “Është Ai, që na shoqëron e na mëson të 
lutemi. E lutja jonë duhet të jetë kështu, trinitare. 
Sa herë themi: ‘Po ti a beson?’. ‘Po, po’. ‘Po në 
çfarë beson?’. ‘Në Zotin!’. ?Po çfarë është Zoti 
për ty?’. ‘Zoti, Zoti!’. Por, mos u shkandulloni me 
ç’po them: Zoti nuk ekziston; kështu, në këtë 
formë, nuk ekziston! Ekziston Ati, Biri e Shpirti 
Shenjt: janë vetje, nuk janë një ide në ajër… 
Ky Zot i spërkatur nuk ekziston! Ekzistojnë 
vetje! Jezusi është shoku i udhës, që na jep ç’i 
kërkojmë; Ati Qiellor kujdeset për ne e na do; 
e Shpirti Shenjt është dhuratë, është diçka më 
tepër, që na jep Ati, diçka që ndërgjegjja jonë 
nuk guxon ta shpresojë”.

Pope Francis: How does one 
defeat Satan? By examining one’s 
conscience

At morning’s mass in St. Martha’s House Pope 
Francis said meditation is essential in order to 
prevent “the heart from becoming a square where 
people come and go,” including the devil
DOMENICO AGASSO JR | ROME
Examining one’s conscience is an ancient practice 
that is still important and efficient today. Francis 
underlined this in his homily for this morning’s mass 
in St. Martha’s House. 
The Pope urged faithful to “watch and guard our 
hearts well,” seeking silence to speak with oneself 
and with God; “to have a gathering heart, a heart 
in which we know what happens;” to prevent one’s 
heart from turning into a square, where people come 
and go. A heart without intimacy, a heart where the 
Lord cannot speak and cannot even be heard.” This 
is the path Francis advises us to follow in life: getting 
to know oneself, watching out for “demons”, “wicked 
thoughts, wicked intentions, jealousy and envy.” In 
order to achieve this, Pope Francis recommends 
us to “perform a practice as old as the Church, but 
good:” to examine our conscience.
Commenting on the Gospel of the day, the Pope 
reminded faithful that the devil always comes back to 
us, even after the desert and throughout Jesus’ life. 
He never stops tempting man. This is why “we need 
to guard our hearts, where the Holy Spirit dwells,” 
the Pope said, “so that other spirits do not enter. 
To guard the heart, as a house is guarded, with a 
key.” “And then to watch the heart, like a sentinel: 
How often do wicked thoughts, wicked intentions, 
jealousy, envy enter in? So many things that enter in. 
But who has opened that door? Where do they enter 
from? If I do not realize [how much] enters into my heart, 
my heart becomes a piazza, where everything comes 
and goes. A heart without intimacy, a heart where the 
Lord cannot speak and cannot even be heard.”
“And Jesus says something else here – doesn’t 
He? – that sounds a little strange: ‘He who does 
not gather with me scatters.’ He uses the word ‘to 
gather.’ To have a gathering heart, a heart in which 
we know what happens, and here and there you can 
perform a practice as old as the Church, but good: 
the examination of conscience. Who of us, at night, 

EAR JESUS, help me to spread Thy fragrance 
everywhere I go. Flood my soul with Thy spirit 
and love. Penetrate and possess my whole being 
so utterly that all my life may only be a radiance 

of Thine. Shine through me and be so in me that every soul 
I come in contact with may feel Thy presence in my soul. 
Let them look up and see no longer me but only Jesus. Stay 
with me and then I shall begin to shine as you shine, so to 
shine as to be a light to others.

Prayer of
Mother Teresa

(©LAPRESSE) POPE FRANCIS



at the end of the day, remains by himself, by herself, 
and asks the question: what happened today in my 
heart? What happened? What things have passed 
through my heart? If we don’t do this, we have truly 
failed to know how to watch and guard [our hearts] well.” 
“The examination of conscience,” as Francis 
described it, “is a grace, because to guard our heart 
is to guard the Holy Spirit, Who is within us.”
 “We know – Jesus says clearly – that the devil 
always returns. Even at the end of life, He, Jesus, 
gives us an example of this. And to guard, to watch, 
so that the demons don’t enter in, we must be able 
to gather ourselves, that is, to stand in silence before 
ourselves and before God, and at the end of the 
day ask ourselves: ‘What happened today in my 
heart? Did anyone I don’t know enter? Is the key in 
its place?’ And this will help us to defend ourselves 
from so much wickedness, even from that which we 
could do if these demons, who are very clever and 
at the end would cheat all of us, even if they enter.”

Kramer’s Bar & Grill
1915 Yonge St Toronto 
Per Festa Private 
Kontakto Arben Toma 
Tel : 647-887-9058

• Fergese
• Reçel fi ku, pjeshke, 

kumbulle, qershie
• Marinade Speci,

kastraveci, lakre
• Speca te pjekur
• Speca djeges 
• Panxhar i kuq
• Komposto kumbulle
• Uje Mineral Tepelene
• Coffee Skenderbeu

www.kodra.org

Produkte
Shqiptare!
Prodhuar dhe
importuar nga 
Shqiperia.
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