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N ë atë kohë, Jezusi mori me vete Pjetrin, Gjonin dhe Jakobin e u ngjit në mal për t’u 
lutur. Ndërsa po lutej, fytyra iu shndërrua e petkat iu bënë të bardha e të shndritshme si 

vetëtima. Kur qe, dy njerëz po bisedonin me të! Ishin Moisiu dhe Elia. Ata u dukën të rrethuar 
me lavdi e bisedonin me të për kalimin e tij nga kjo jetë që do ta bënte së shpejti në Jerusalem. 
Pjetrin dhe shokët e tij i kishte lodhur gjumi, por qëndruan zgjuar dhe e panë lavdinë e tij dhe 
ata dy burra që po qëndronin me të. Dhe, ndërsa ata po ndaheshin prej tij, Pjetri i tha Jezusit: 
“Mësues, është mirë për ne të qëndrojmë këtu. Po i bëjmë tri tenda: një për ty, një për Moisiun 
e një për Elinë!” Nuk dinte ç’thoshte. Ndërsa ky ende po fliste, ra një re dhe i mbuloi me hijen 
e vet. Kur hynë nën re, nxënësit i kapi frika. Prej resë u dëgjua një zë: “Ky është Biri im – i 
Zgjedhuri! Atë dëgjoni!” Ndërsa ky zë po jehonte, Jezusi mbeti vetëm. Nxënësit heshtuan dhe 
ndër ato ditë s’i treguan askujt çka kishin parë. Lk 9, 28-36
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Nevertheless, “Absence is not God’s last word,” 
he said, citing Psalm 22, which concludes with the 
astonishing salvific response of God Himself to the 
anguished cries of His servant, who then proceeds 
to praise his Saviour, who, “has not despised or 
abhorred the affliction of the afflicted; and he has not 
hid his face from him, but has heard, when he cried 
to him.”

Roli i Papës, Vikarit të Krishtit, 
Shërbëtorit të shërbëtorëve të Zotit
Roli i Papës, Vikarit të Krishtit, Shërbëtorit të 
shërbëtorëve të Zotit
Vikari i Krishtit, Ipeshkvi i Romës, pasardhësi i Shën 
Pjetrit, Shërbëtori i shërbëtorëve të Zotit. Kështu 
thirret Papa: e fjala Papë vjen nga greqishtja e do të 
thotë Atë. Papa quhet kështu, sepse është atë i të 
gjithë besimtarëve. 
Për të njohur me hollësi rolin e Papës, propozojmë 
mendimin e kryeipeshkvit të ndjerë të Lecces, 
imzot Francesco Rupi:
“Më pëlqen shumë fjala “Atë”, - thotë imzot Rupi, 
aq është e vërtetë, sa ne e përdorim e themi “Ati i 
Shenjtë”, sepse Papa përfaqëson atësinë universale 
të Zotit dhe roli i tij në Kishë është pikërisht ky: të jetë 
jo vetëm Vikar i Krishtit, pasardhës i Shën Pjetrit, 
ipeshkëv i Romës, por mbi të gjitha “Atë”.
Në pyetjen Cilat janë detyrat kryesore të papës?
Imzot Rupi pohon: “Papa bën atë që ka thënë Jezusi, 
kur iu drejtua Pjetrit me fjalët: Ti je Pjetër ( do me 
thënë shkëmb) e mbi këtë shkëmb do ta themeloj 
Kishën time. Ty do të të jap çelësat e Mbretërisë 
Hyjnore. Atë që të zgjidhesh, do të zgjidhet, e ajo 
që nuk do të zgjidhet, do të mbyllet. Ky kumt që i 
dha Jezusi Pjetrit plotësohet me dhënien e Parisë, 
kur i tha Pjetrit tri herë rresht: “Kulloti qengjat e mi”. 
Atëherë mund të themi se Papa është guri i themelit 
të dukshëm, mbi të cilin themelohet Kisha e Krishtit, 
por është edhe Bari universal, që kryen sërisht të 
njëjtën detyrë, për të cilën Krishti erdh mes nesh: të 
na çojë drejt Atit Qiellor.
Në pyetjen se çka mund të na thoni për lidhjet 
ndërmjet Papës dhe ipeshkvijve të tjerë?
Ipeshkvi i Lecce imzot Rupi thotë: “Koncili II i Vatikanit 
e ka sqaruar shumë mirë këtë në Kushtetutën 
Konciliare mbi Kishën “Lumen Gentium”. Papa është 
qendra, kulmi i Kolegjit. Jezusi deshi të zgjedhë një 
Kolegj apostujsh e, brenda këtij Kolegji, zgjodhi 
njërin, që të ishte kreu i tyre: Simon Pjetrin. Ndërmjet 
Ipeshkvit të Romës dhe të gjithë ipeshkvijve të tjerë 
të botës ka marrëdhënie kolegjialiteti të plotë, por pa 

harruar se ipeshkvi i Romës ka parinë mbi ipeshkvijtë 
e tjerë. 
Në pyetjen rreth porosisë që Krishtin drejtuar 
shën Pjetrin në Ungjill: “Përforcoj vëllezërit e tu”. 
Kryeipeshkvi i Lecces imzot Rupi se kjo do të thotë 
se detyra e Papës nuk është vetëm të përfaqësojë 
unjësinë(unitetin), por edhe të jetë qendra e së 
vërtetës, qendra e ortodoksisë, do të thotë e ruajtës 
së pastërtisë së fesë. Unë duhet të dëgjoj gjithnjë atë 
që thotë papa, për të ndjekur rrugën që na tregon ai. 
Të kuptohemi mirë: rruga që tregon papa është e 
njëjta rrugë që na ka treguar Krishti; gjithsesi, papa 
ka për detyrë jo vetëm t’i emërojë ipeshkvijtë, por 
edhe t’i përforcojë në të vërtetat e fesë. E kjo është 
detyrë tepër e bukur, që nuk i heq asgjë autoritetit 
apostolik të ipeshkvijve, por i jep Kishës më shumë 
pasuri e më shumë siguri. Për të kuptuar ç’bën papa, 
duhen kujtuar tri virtytet teologale: feja, shpresa e 
dashuria. Papa është dëshmitari i parë i madh i fesë, 
mbjellësi i parë i shpresës, kulmi i dashurisë.
Krishti i thotë Pjetrit edhe këtë: “E portat e ferrit 
nuk do të mund të ngadhënjejnë mbi të….”. 
Lidhur me këtë kryeipeshkvi imzot Rupi pohon se 
“persekutime ka pasur gjithmonë, jo vetëm në shekujt 
e parë, por edhe në shekullin e kaluar e madje vijojnë 
edhe në ditë tona, por Kisha ka ngadhënjyer gjithnjë 
mbi salvimet. Dyert e ferrit nuk do të ngadhënjejnë 
kurrë mbi të. Në fillim të tetëqindtës në Itali ishte një 
njeri i madh, Giuseppe Mazzini, i cili pati thënë: “Ky 
është Papa i fundit!”. Por që asokohe kanë sunduar 
mbi fronin e Shën Pjetrit mase dhjetë papë. Dyert 
e skëterrës nuk do të ngadhënjejnë, sepse Zoti ka 
thënë një fjalë mahnitëse: “Unë do të jem me ju deri 
në fund të fundit të botës!”.



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...
26 shkurt Shën Aleksandri (Leka)
27 shkurt Shën Gabrieli
28 shkurt Shën Antoneta
2   mars Shën Anjeza e Çekisë

Udha e Kryqit...
Te premtet e Kohes se Krezhmeve Udha e Kryqit 
eshte ne oren 8:15 PM. 
Kerkojme te dime adresat e ketyre 
personave...

Gëzim Beci, Gjergj Pjetri. 

Hakun e Kishes per vitin 2013 e ka dhene 
Agron Vata. Deri tani kane dhene:

Agron Vata
Aleks Coku
Altin Miri
Anton & Violeta  Selmanaj
Astrit & Ermira  Simeqi
Gjek & Lec Gashaj
Nikolin Vukelaj
Silvan Nerhati
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.
Indiferenca dhe cektësia, të këqiat 
e vërteta të kulturës së sotme: 
kështu kardinali Ravazi, në ushtrimet 
shpirtërore në Vatikan

Pajtimi e pendesa, 
heshtja e Zotit dhe 
hiçi. Mbi këto tema u 
përqendrua meditimi 
i sotëm i kardinalit 
Xhanfranko Ravazi, 
kryetar i Këshillit 
Papnor të Kulturës, 

i cili po mban ushtrimet shpirtërore në Vatikan, në 
praninë e Papës dhe të Kuries Romake.
Mëkati, vuri në dukje prelati, është vepër personale e 
lind nga liria, që Zoti i ka dhënë njeriut. Nganjëherë, 
njeriu e shpërdoron këtë liri e rebelohet, revoltohet, 
por s’bën tjetër, veçse largohet nga Hyji i vet:
“Mëkati është para së gjithash e sidomos, një 
realitet teologjik; mund të ketë edhe aspekte 
psikologjike, por është teologjik. Prandaj, 
Sakramenti i Pajtimit nuk mund të barazohet 
kurrë me psikoanalizën, sepse është absolutisht 
themelore vetëdija që ka mëkatari për Zotin”.
Udha e drejtë, vazhdoi kardinali Ravazi, gjendet 
në kthimin e zemrës, që na bën ta ndryshojmë 
mendësinë e të lemë pas gjërat, pas të cilave 
ishim kapur me thonj e me dhëmbë. Natyrisht, nuk 
është e lehtë. E këtu, kardinali Ravazi u lexoi të 
pranishmëve Letrën e dytë të Shën Palit Apostull 
drejtuar Korintasve, duke nënvizuar një term juridik, 
që shpreh lidhjen ndërmjet njeriut e Zotit:
“Katalaso, katalagè: kjo fjalë teknike është 
folja, që tregon aktin e gjykatësit, i cili përpiqet 
të pajtojë dy bashkëshortë, që s’merren vesh 
ndërmjet tyre. Është gjesti, tashmë i famshëm – 
pjesë e jurisprudencës në shumë vende të botës 
– në rastet e ndarjes e të divorcit: zakonisht, 
gjykatësi, në mënyrë formale, pyet nëse palët 
dëshirojnë të arrijnë një marrëveshje. Shën Pali 
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përdor këtë fjalë të pajtimit juridik, të themi; 
prandaj, është fjalë që ka pas vetes përmasën 
bashkëshortore – pra, atë lidhje që ne kishim 
me Zotin – lidhje martesore, që prishet me anë 
të mëkatit”.
Në udhën e lodhshme drejt faljes, nuk mungon 
tensioni, pritja, “drithërima e thellë” e emocionit, tha 
kardinali Ravazi, për t’u bërë njerëz të rinj:
“Në shoqëri, jo gjithmonë të jepet mundësia t’ia 
nisësh nga fillimi: disa njollosen përgjithmonë, 
pavarësisht se ligji parashikon përpjekje për ta 
ndrequr e për t’ia propozuar sërish shoqërisë, 
njeriun që gabon. Por, mbetet gjithnjë një lloj vule 
mbi atë, që ndoshta me të drejtë, është gjykuar 
si fajtor. Ndërsa në Bibël nuk është kështu; 
sidomos në Isainë Profet, kemi figurën e Zotit, 
që i hedh pas shpine mëkatet e njerëzve, që të 
mos i shohë më. Pra, ato mëkate nuk ekzistojnë 
më për Hyjin. Kjo është shlyerja e vërtetë e tyre”.
Mungesa, apo heshtja e Zotit dhe hiçi: temë tjetër 
e meditimit të kardinalit Ravazi, i cili u bazua në 
Psalmet 14 dhe 53. Dy termat duken të ngjashme, 
por nuk janë e njëjta gjë. Duke e thjeshtuar çështjen, 
mungesa e Zotit sjell nostalgjinë për Të, ndërsa 
asgjëja, hiçi është e keqja e vërtetë e kulturës së 
sotme. Jo kur mendojmë se Zoti hesht, por kur 
mendojmë se nuk ekziston, hyjmë në botën e 
ateizmit praktik:
“Është indiferenca, është cektësia, është 
banaliteti. Si mund të ndikojmë në këtë lloj 
mjegulle, në këtë lloj përzierjeje; është diçka 
elastike, e squllët, që nuk përmban asnjë nostalgji 
brenda vetes, është asgjëja, hiçi, e jo boshllëku 
i pritjes. Nga pikpamja baritore, ne meshtarët, 
fatkeqësisht, hasim më shpesh këtë formën e 
dytë të ateizmit”.
Pastaj, duke folur për heshtjen e Zotit, kardinali 
Ravazi vërejti sa herë e ndjen këtë besimtari:
“Ta mendojmë vetveten, sa herë e kemi provuar 
heshtjen e Zotit, mungesën e Tij, ndoshta 
përmes shkurajimit e mosbesimit. Për ne, Hyji 
nuk zhduket krejtësisht nga horizonti, por nuk e 
ndjejmë më. Do të dëshiroja që ne të gjithë, që 
jemi ipeshkvij, të mendojmë pak edhe për klerin, 
për të gjithë ata meshtarë që jetojnë këtë përvojë 
e nuk kanë aftësi ta përtypin si duhet, aftësi, 
që ne duhet t’u japim atyre, sidomos përmes 
dëshmisë”.
E megjithatë, psalmisti, pasi provon heshtjen e 
Zotit, në përfundim të Psalmit 22, arrin të thotë plot 
gëzim: “Ti m’u përgjigje!” Ashtu si për të, për të gjithë 
besimtarët, lutja drejtuar Hyjit bëhet himn falenderimi, 
shenjë besimi pas orëve të heshtura, dëshmi se 

lutja nuk bie në vesh të shurdhër. Kardinali Ravazi 
dha një shembull kuptimplotë. Dramaturgu i teatrit 
absurd, Eugene Ionescu, ateist, para së të vdiste 
shkroi këtë frazë:
“T’i lutem. Nuk di kujt. Shpresoj, Jezu Krishtit”.
Ndërkaq, mbrëmë, kryetari i Këshillit Papnor të 
Kulturës e përqendroi vëmendjen në kategoritë e 
dhimbjes e të izolimit. Zoti, në Jezu Krishtin, nënvizoi 
prelati, duke shpjeguar këndvështrimin e krishterë 
për këto argumente, përkulet mbi njeriun dhe e merr 
mbi vete vuajtjet e kufizimet e tij. Jezusi provon 
krejt gamën e errët të dhimbjes: frikë, vetmi, izolim, 
tradhëti, vuajtje fizike, heshtje e Zotit, vdekje. Gjithë 
dhimbjet e njeriut i bart mbi trupin e vet, si shpërblim 
për mëkatet e shumë vetëve.

Cardinal Ravasi: sin an aberration
(Vatican Radio) Pope 
Benedict XVI continued his 
Lenten spiritual exercises on 
Thursday in the Redemptoris 
mater chapel of the Apostolic 
Palace at the Vatican. The 
retreat leader, President of the 
Pontifical Council for Culture 
Cardinal Gianfranco Ravasi, 
focused his first morning 
meditation on the phenomenon 

of human sinfulness, with a view to God’s work of 
reconciliation, in which human beings are called to 
cooperate through repentance and acts of penance. 
Taking the penitential Psalms 51 and 130 as his 
guides and principal texts, Cardinal Ravasi explained 
that, “[I]n biblical spirituality, the classical pair ‘crime 
and punishment’ are transformed into a trio: ‘Crime, 
punishment and forgiveness’.” He went on to say, 
“Sin is an aberration that distances us from God,” 
a rebellion of the will and a distortion of our very 
being. Following the teaching of St Paul the Apostle, 
Cardinal Ravasi explained that, in Christ, God has 
reconciled us to Himself: He has made an end to 
rebellion through obedience even unto death, and 
re-established the way to true human greatness, 
which is Divine perfection, itself. Our task is in the 
first to seek and trust in the power of God to forgive 
our transgressions. 
In his second meditation, titled, “Absence and 
nothingness”, Cardinal Ravasi focused on the 
drama of the human person without God. “The 
absence of God is felt painfully and disturbingly, 
even by believers,” he said, expounding Psalms 
14 and 22. Cardinal Ravasi went on to explain that, 
“Faith includes absence, silence, bewilderment.” 
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