
according to our own mentality, according to our own 
criteria, and also according to that presumption of being 
and becoming the only judges of the world. This is the 
story of mankind: from one tree to the other.”
In the Cross there is the “story of God,” the Pope continued, 
because we can say that God has a story.” In fact, “He 
has chosen to take up our story and to journey with us,” 
becoming man, assuming the condition of a slave and 
making Himself obedient even to death on a Cross: 
“God takes this course for love! There’s no other 
explanation: love alone does this. Today we look upon 
the Cross, the story of mankind and the story of God. 
We look upon this Cross, where you can try that honey 
of aloe, that bitter honey, that bitter sweetness of the 
sacrifice of Jesus. But this mystery is so great, and we 
cannot by ourselves look well upon this mystery, not 
so much to understand – yes, to understand – but to 
feel deeply the salvation of this mystery. First of all the 
mystery of the Cross. It can only be understood, a little 
bit, by kneeling, in prayer, but also through tears: they 
are the tears that bring us close to this mystery.”
“Without weeping, heartfelt weeping,” Pope Francis 
emphasized, we can never understand this mystery. It 
is “the cry of the penitent, the cry of the brother and the 
sister who are looking upon so much human misery” 
and looking on Jesus, but “kneeling and weeping” and 
“never alone, never alone!”
“In order to enter into this mystery, which is not a 
labyrinth but resembles one a little bit, we need the 
Mother, the mother’s hand. That she, Mary, will make 
us understand how great and humble this mystery is; 
how sweet as honey and how bitter as aloe. That she 
will be the one who accompanies us on this journey, 
which no one can take if not ourselves. Each one of 
us must take it! With the mother, weeping and on our 
knees.”

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.

Çdo të dielë në orën 11:15 Rruzarja dhe Mesha Shenjte

➍
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N  ë atë kohë, të gjithë tagrambledhësit dhe mëkatarët i afroheshin Jezusit për ta 
dëgjuar. Farisenjtë e skribët nynykatnin: “Ky i pranon mëkatarët – thoshin – dhe po 

ha me ta.”  Atëherë Jezusi u tregoi këtë shëmbëlltyrë: “Cili prej jush, po i pati njëqind dele 
dhe, nëse një prej tyre i tret, nuk i lë të nëntëdhjetenëntë tjerat vetëm në kullosë e nuk 
shkon pas të treturës derisa ta gjejë? Kur e gjen, plot gëzim, e vë në krah, dhe, posa arrin 
në shtëpi, i thërret miqtë e fqinjët e u thotë: ‘Gëzohuni me mua se e gjeta delen time që 
më humbi.’ Unë po ju them: në qiell do të ketë po kështu më shumë gëzim për një mëkatar 
që pendohet e kthehet se për të nëntëdhjete-nëntë të drejtë, që s’kanë nevojë të kthehen.  
Ose cila grua që ka dhjetë drahma e po bëri e i treti njëra, nuk e ndez dritën e nuk e fshin 
shtëpinë dhe nuk e kërkon me kujdes derisa ta gjejë? Dhe, kur e gjen, i bashkon mikeshat 
dhe fqinjet dhe u thotë: ‘Gëzohuni me mua se e gjeta drahmën që më pati humbur.’ Po 
kështu, unë po ju them: bëhet gëzim në mes të engjëjve të Hyjit për një mëkatar që 
kthehet.”  Mandej vijoi: “Një njeri kishte dy djem. Djali i vogël i tha t’et: ‘Babë, ma jep

EJA, SHPIRTI SHENJT,
dhe mbushe zemrën time me dhuratat e Tua.

Bëj që dashuria ime të jetë e vërtetë
dhe zemra ime bujare.

Më ndihmo në nevojat e mia,
dhe ma jep diturinë të bëj çfarë është e drejtë.

Më këshillo kur jam në dyshim,
më forco kundër dobësive të mia,

më mbro kur jam i tunduar
dhe më ngushëllo kur jam i frikësuar.

Ki mirësi të më dëgjosh, O Shpirti Shenjt,
dhe mbushe me dritën tënde zemrën, mendjen dhe 

shpirtin tim.
Më ndihmo të jetoj një jetë të shenjtë

dhe të rritem i mirë e në hir.
AMEN.

 COME, HOLY SPIRIT,
and fill my heart with Your gifts.

Let my love be true
and my charity be generous.

Help me in all my needs,
and grant me knowledge

to do what is right.
Advise me in my doubts,

strengthen me in my weakness,
protect me when I am tempted

and console me when I am afraid.
Graciously hear me, O Holy Spirit,

and pour Your light
into my heart, mind and soul.

Help me to live a holy life 
and grow in goodness and grace.

AMEN.



pjesën e pasurisë që më takon!’ Ai ua ndau pasurinë. 
Mbas pak ditësh, djali i vogël mblodhi çka pati dhe 
shkoi në dhe të largët e atje e shkapërderdhi pasurinë 
e vet duke jetuar i dhënë pas vesesh. Kur shpenzoi 
gjithçka pati, u bë zi e madhe buke në atë vend e djali 
filloi ta sprovoi skamjen. Atëherë shkoi e u lidh rrogëtar 
te një njeri i atij vendi. Ky e dërgoi në toka të veta t’i 
ruajë thitë. E dëshironte ta mbushte së paku ndonjë 
herë barkun me kokrra çiçibunesh që hanin thitë, 
por askush nuk ia jepte.  Atëherë i erdhën mendtë e 
thoshte: ‘Sa mëditësve tim atë u tepron buka, kurse 
unë këtu po vdes urie! Do të çohem e do të shkoj tek im 
atë e do t’i them: ‘O atë, rashë në mëkat kundër qiellit e 
ndaj teje! Nuk jam më i denjë të quhem yt bir; më prano 
si një ndër rrogëtarët e tu’. U çua dhe e mori rrugën të 
kthehet tek i ati. Ndërsa ende ishte larg, i ati e pa, u 
ngashërye, u lëshua vrap, e mori ngrykë dhe e puthi. 
Atëherë i biri i tha: ‘O atë, rashë në mëkat kundër qiellit 
e ndaj teje! Nuk jam më i denjë të quhem yt bir!’ Por i 
ati u tha shërbëtorëve të vet: ‘Sillni shpejt petkat më të 
mirat e veshniani! Viniani unazën në dorë e sandalët 
në këmbë! Sillni viçin e majur e prenie të hamë e të 
gëzojmë, sepse ky, im bir, pati vdekur e u ngjall, pati 
humbur e u gjet!’ E filluan të dëfrehen.  Djali i tij i madh 
ndodhi në fushë. Kur u kthye e iu afrua shtëpisë, dëgjoi 
këngë e valle, thirri një shërbëtor dhe e pyeti ç’ndodhi. 
Ai i përgjigji: ‘U kthye vëllai yt e yt atë e preu viçin e 
majur pse iu kthye djali shëndosh e mirë.’ Ai u zemërua 
dhe nuk deshi të hyjë brenda. I ati doli jashtë dhe iu lut. 
Atëherë ai i tha t’et: ‘Qe se unë të shërbej tash sa kohë 
e kurrë nuk e shkela asnjë urdhër tënd. E ti kurrë s’më 
dhe as një edh të gostitem me miqtë e mi. Por, kur të 
erdhi ky – djali yt – që prishi pasurinë tënde me lavire, ti 
ia preve viçin e majur!’ ‘Biro – i tha i ati – ti je gjithmonë 
me mua, e gjithçka kam, është jotja. Porse, u desh të 
gëzohemi e të ngazëllohemi, sepse ky – vëllai yt – pati 
vdekur e u ngjall, pati humbur e u gjet’.” Lk 15, 1-32
Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 11:15 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...
16 Shtator Shenjterit Korneli dhe Cipriani
17 Shtator Shen Robert Belarmini
18 Shtator Shen Jozef Kopertini
20 Shtator Martiret koreane
21 Shtator Shen Mateu apostull
Hakun e Kishes per vitin 2013
kane dhene deri tani, Edmond Kaçorri, Ilir Daka:

Don Gjovani K. Kokona
Agron Vata
Aleks Coku
Aleksander&Adrian Cukaj
Altin Miri
Anton Brunga
Anton Vulevic (Vulaj
Anton & Violeta  Selmanaj
Arben Toma
Arben Marku
Astrit & Ermira  Simeqi
Beniamin Hasko
Edi Linadi
Edmond Kacorri
Florenc Duro
Gjek & Lec Gashaj
Gjergj Gjinaj
Gjergj & Barbara Nikolla
Gjovalin & Sandra Selmani
Ilir Daka
Jetnor Smakaj
Kreshnik Malaj
Lek Selmani
Linda Kalavaci
Luk Gjolaj
Malot Hasaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Nikolin Vukelaj
Nua  Selmani
Nush Kacaj
Paulin Marku
Paulin Lukani
Pjerin Kalaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Gashaj
Tom Merditaj
Tome Ivanaj
Tony  Isufaj
Viktor Dokaj
Viktor Pleti
Vitor Mernacaj
Vladimir Doda
Zef Lulaj
Zef Deklaj
Zef Skrela (Shkreli)
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.
GJUHA SHQIPE - Ndre MJEDA 
(1866 - 1937)
Përmbi za që lshon bylbili,
gjuha shipe m’ shum gullon,
përmbi erë që jep zymbyli,
pa da zemrën ma ngushllon.

Ndër komb’tjera, ndër dhena tjera,
ku e shkoj jetën tash sa mot,
veç për ty m’rreh zemra e mjera,
e prej mallit derdhi lot.

Nji kto gjuhë që jam tue ndie,
janë të bukura me themel,
por prap kjo, si diell pa hije,
për mue t’ tanave iu del.

Geg’ e Toskë, Malsi jallia,
janë nji komb m’ u s’ duron,
fund e maje nji a Shqipnija,
e një gjuhë t’gjith na bashkon.

Qoft mallkue kush qet ngatrrime,
ndër kta vllazën shoq me shoq!
kush e ndan me flak’ e shkrime
ç’ ka natyra vetë përpoq!
Papa: thashethemet janë kriminale, 
sepse vrasin Zotin dhe të afërmin

Kush flet keq për 
tjetrin është hipokrit 
dhe nuk ka guxim 
të shohë mangësitë 
e veta. Në meshën 
e mëngjesit, Papa 
Françesku e ngriti sot 
zërin kundër llafeve, 
kundër fjalëve të këqia 

e thashethemeve, që kanë një përmasë kriminaliteti, 
sepse sa herë flasim keq për vëllezërit tanë, tha ai, 
imitojmë gjestin vëllavrasës të Kainit.
“Pse e shikon lëmizhden në sy të vëllait e nuk e sheh 
traun në syrin tënd?” Ati i Shenjtë u nis nga kjo pyetje 
e Jezusit në Ungjillin sipas Lukës, që i flet ndërgjegjes 
së çdo njeriu, në të gjitha kohrat. Pasi nënvizon 
përvuajtërinë, Jezusi përmend të kundërtën e saj, atë 
sjellje të urryer ndaj të afërmit, për të cilën bëhemi 
gjykatës të vëllezërve tanë. E këtu, tha Papa, Jezusi 
përdor një fjalë të fuqishme: hipokrit:
“Ata që jetojnë duke gjykuar të afërmin, duke folur 
keq për të afërmin, janë hipokritë, sepse nuk kanë 
forcë, nuk kanë guxim të shohin mangësitë e veta. 
Për këtë, Zoti nuk thotë shumë fjalë. Më pas, thotë 
se ai, që ka urrejtje kundër vëllait në zemër, është 
vrasës… Edhe Shën Gjoni Apostull, në Letrën e tij 
të parë, e thotë qartë: ai që e urren vëllain e vet, 

ecën në errësirë; kush e gjykon vëllain e vet, ecën 
në errësirë”.
E kur i gjykojmë vëllezërit, edhe sikur mendimin tonë ta 
mbajmë mbyllur në zemër, e kur flasim keq për ta me 
të tjerët, bëhemi të krishterë vëllavrasës, theksoi Ati i 
Shenjtë:
“Një i krishterë vrasës… Nuk e them unë këtë, e 
thotë Zoti. E këtu, s’ka vend për lojra. Nëse flet 
keq për vëllain tënd, e vret. E ne, sa herë bëjmë 
kështu, imitojmë gjestin e Kainit, vrasësit të parë 
të historisë”.
Në këtë kohë, shtoi Papa Françesku, kur flitet shumë 
për luftë e kur kërkohet paqja, duhet t’i kthejmë sytë 
nga Zoti e jo nga Kaini. “Thashethemet – paralajmëroi 
Ati i Shenjtë – shkojnë gjithnjë drejt përmasës së 
kriminalitetit. Nuk ka thashetheme të pafajshme”. 
Gjuha, tha Papa duke cituar shën Jakobin Apostull, 
është për të lëvduar Zotin, por kur e përdorim për të 
folur keq për vëllain, ose motrën tonë, e vrasim Hyjin”, 
pasi vrasim imazhin e Zotit në vëllain tonë. Ndokush 
mund të thotë se filani i meriton thashethemet, vazhdoi 
Papa Bergolio. Por s’mund të jetë gjithmonë kështu:
“Shko, lutu për të! Bëj pendesë për të! E pastaj, nëse 
është e nevojshme, fol me atë person, i cili mund të 
ndryshojë. Por mos ua thuaj të gjithëve! Shën Pali ishte 
mëkatar i madh e thoshte për vetveten: ‘Më parë qeshë 
blasfemues, salvues dhe arrogant. Por gjeta mëshirë’. 
Ndoshta askush prej nesh nuk blasfemon – ndoshta. 
Por nëse ndokush bën thashetheme, sigurisht që është 
salvues dhe arrogant. T’i lutemi Zotit për ne, për krejt 
Kishën, që të na japë hirin e kthimit nga kriminaliteti 
i thashethemeve në dashurinë, në përvuajtërinë, në 
butësinë, në zemërgjerësinë e në shpirtmadhësinë 
ndaj të afërmit”.
Pope Francis: Approach mystery of the 
Cross with prayer and tears

(Vatican Radio) At the Mass for 
the Feast of the Exaltation of 
the Holy Cross, Pope Francis 
said the mystery of the Cross 
is a great mystery for mankind, 
a mystery that can only be 
approached in prayer and in 
tears. 
In his homily, the Pope said 
that it is in the mystery of the 
Cross that we find the story 
of mankind and the story 
of God, synthesised by the 
Fathers of the Church in the 
comparison between the tree 

of the knowledge of good and evil, in Paradise, and the 
tree of the Cross: 
“The one tree has wrought so much evil, the other 
tree has brought us to salvation, to health. This is the 
course of the humanity’s story: a journey to find Jesus 
Christ the Redeemer, who gives His life for love. God, 
in fact, has not sent the Son into the world to condemn 
the world, but that the world might be saved through 
Him. This tree of the Cross save us, all of us, from the 
consequences of that other tree, where self-sufficiency, 
arrogance, the pride of us wanting to know all things 
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