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Po atë ditë, dy prej tyre po shkonin në një fshat që quhet Emaus, që është larg Jerusalemit gjashtëdhjetë 
stadje. Ata bisedonin njëri me tjetrin për të gjitha këto ngjarje. Dhe ndodhi që, ndërsa ata po flisnin e po 

bisedonin kështu, vetë Jezusi u afrua dhe po ecte me ta. Por sytë e tyre ishin të penguar ta njihnin. Ai i pyeti: 
“Ç’janë këto fjalë që ju po i flisni ndër vete udhës?” Ata u ndalën të trishtuar e njëri prej tyre, ai që quhet Kleofë, 
i përgjigji: “A thua je ti i vetmi nga të huajt në Jerusalem që nuk di çka ndodhi në të po në këto ditë?” Ai i pyeti: 
“Po çka?”  Ata i përgjigjën: “Çka i ndodhi Jezusit prej Nazaretit, që ishte profet i madh me vepra e me fjalë në 
sy të Hyjit e të mbarë popullit; si krerët e priftërinjve dhe këshilltarët tanë e dorëzuan të dënohet me vdekje dhe 
e kryqëzuan. Ne shpresonim se ai do ta çlironte Izraelin. E, përmbi të gjitha këto, sot është e treta ditë me që 
ndodhën këto ngjarje. Madje edhe disa gra prej tanëve na habitën: ato qenë në agim te varri e, pasi nuk e gjetën 
trupin e tij, erdhën e na thanë se iu dukën engjëjt e u thanë se ai është gjallë. Po edhe disa prej tanëve shkuan 
te varri dhe gjetën shi ashtu si thanë gratë, por atë nuk e panë.”  Ai u tha: “O të pamendë e të ngadalshëm që të 
besoni gjithçka paralajmëruan profetët! Po a nuk u desh që Mesia t’i pësojë të gjitha e kështu të hyjë në lavdinë e 
vet?” E, që nga Moisiu e të gjithë profetët, u shtjelloi krejt çka flitet në Shkrimin shenjt për të. Kur iu afruan fshatit, 
ku ishin nisur, ai bëri kinse po vazhdonte udhën. Por ata iu vunë: “Rri me ne se u bë natë e dita po shkon në të 
sosur!” Dhe hyri që të rrijë me ta.  Kur u ul me ta në tryezë, mori bukën, u falenderua, e theu dhe ua dha. Atyre 
u hapën sytë dhe e njohën. Por ai u zhduk para syve të tyre. Atëherë i thanë njëri-tjetrit: “Po a nuk na ndizej 
zemra neve ndërsa po bisedonte udhës me ne dhe na shtjellonte Shkrimin shenjt?” U çuan menjëherë, u kthyen 
në Jerusalem, i gjetën të mbledhur të njëmbëdhjetët dhe ata që ishin me ta. Të njëmbëdhjetët u thanë: “Me të 
vërtetë u ngjall Zotëria dhe iu dëftua Simonit!” Atëherë edhe këta u treguan çka u ngjau udhës dhe si e njohën 
kur e ndau bukën. Lk 24, 13-35



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...
06 maj Shen Dominik Savio
08 maj Shen Viktori
Takim per krezmim...
Te dielen 11 Maj kemi takimin per Krezmim ne oren 11:15
Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene Roza Kalaj, Vaso Gjuravcaj:

Aleks  Coku
Altin Miri
Anton Tinaj
Arben Toma
Arben Pepa
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Beniamin Hasko
Eduard  Shkreli
Gjergj  Nikolla
Ladi Lumaj
Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Marash Martinaj
Mark Shkreli
Ndok Macaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Frani
Prek Spaqi
Preke Gjonaj
Roza Kalaj
Rrok Gjoni
Sander Kosmaci
Sokol Ujka
Tom Ulaj
Ton Vocaj
Vaso Gjuravcaj
Viktor Pleti
Viktor Gjokaj

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.
Kisha ‘Zoja e Shkodres’ New York…

Te dielen 27 prill u festua ne New York 44 vjetori 
I themelimit te Kishes shqiptare si edhe 15 vjetori 
I shugurimit te Kishes aktuale ‘Zoja e Shkodres’ 
ne Harstdale NY. Me kete rast Don Gjovanit iu dha 
mundesia te paraqese sadopak ecurine e Misionit 
shqiptar ‘E Lumja Nene Tereza’ te Torontos.
Papa: qaj për të krishterët e 
kryqëzuar që, edhe sot, vriten në 
emër të Zotit

Edhe sot ka shumë 
“zotërues të 
ndërgjegjeve”: në 
disa vende, ka edhe 
nga ata, që mbysin, 
në emër të Zotit, e 
edhe nga ata, që e 
mbyllin njeriun në 
burg, vetëm sepse 

ka me vete një Ungjill a një kryq. E pohoi Papa 
Françesku, sot paradite, gjatë Meshës, kryesuar në 
Shtëpinë e Shën Martës, në Vatikan. Papa tregoi se 
iu mbushën sytë me lot, kur mësoi se disa të krishterë 
janë kryqëzuar, këto ditë.  Në qendër të homelisë së 
Papës, Ungjilli i shumëzimit të bukëve e peshqve 
dhe leximi, shkëputur nga Veprat e Apostujve, në 
të cilin dishepujt e Jezusit fshikullohen me kamxhik 
nga Sinedri. Papa Françesku propozoi tri ikona: e 
para, dashuria e Jezusit për njerëzit, vëmendja për 
problemet e tyre. Zoti, vërejti Papa, nuk shqetësohet 
për të ditur kush janë ata, që po e ndjekin. As nëpër 
mend nuk i shkon të bëjë ndonjë farë regjistrimi, për 
të parë nëse Kisha është shtuar me ndjekës të rinj. 
Jo! Ai flet, predikon, do, shoqëron, bën udhë me 
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njerëzit, gjithnjë zemërbutë e i përvujtë. E flet me 
autoritet, me forcën e dashurisë. Ikona e dytë është 
xhelozia e ndezur e autoriteteve të kohës. Nuk mund 
ta duronin Krishtin, pohoi Papa, i grinte xhelozia, kur 
shikonin se njerëzit shkonin pas Jezusit. E kishin zili, 
ishin xhelozë. Sjellje e shëmtuar, kjo. Nga xhelozia, 
arrinin në zili. E ne e dimë se babai i zilisë, është vetë 
djalli, nga i cili hyri zilia në botë. Këta njerëz, vijoi të 
shpjegonte Papa Françesku, e dinin mirëfilli kush 
ishte Jezusi: e dinin! Ishin po ata, që kishin paguar 
rojën për të dëshmuar se Apostujt e kishin vjedhur 
korpin e Jezusit: “Kishin paguar, për t’ia mbyllur 
gojën së vërtetës. Po njerëzit qenkan të këqinj, 
me të vërtetë! Sepse kur paguajmë për të fshehur 
të vërtetën, kjo është ligësi vërtet e madhe. E, 
prej këndej, njerëzia e dinte kush ishin këta soj 
njerëzish. Nuk i ndiqnin. I duronin mbi kokë, 
vetëm sepse kishin autoritet; autoritetin e kultit, 
të disiplinës kishtare të asaj kohe, autoritetin 
mbi popullin. Jezusi ua thotë ndër sy të vërtetën. 
U kujton se i ngarkojnë besimtarët me barrë të 
rënda e i bëjnë t’i mbartin mbi shpinë. Këta soj 
njerëzish, nuk mund ta honepsin butësinë e 
Jezusit, nuk mund ta lejojnë butësinë e Ungjillit, 
nuk e tolerojnë dashurinë. E, paguajnë, të 
shtyrë nga zilia, nga urrejtja”. Gjatë mbledhjes 
së sinedrit, ndërmjet ziliqarëve është edhe një njeri 
i urtë, Gamalieli, që i fton krerët fetarë t’i lirojnë 
apostujt. Kështu, pohoi Papa, janë këto dy ikona të 
para: Jezusi, që preket në shpirt, duke parë njerëzit 
si grigjë pa bari, e autoritetet fetare: “Këta, me 
manovrat e tyre politike, me manovrat kishtare, 
kujdesen veç për të vijuar sundimin mbi kurriz 
të popullit… E kështu i sollën aty Apostujt, pasi 
foli ky njeri i urtë, i thirrën apostujt, i shtruan 
në kamxhik e u dhanë urdhër të mos guxonin 
më të flisnin në emër të Jezusit. Pastaj i lanë 
të lirë. ‘Sepse, diçka u duhej bërë, menduan, e 
u dhanë një dru të mirë, për t’i lënë më pas, të 
lirë’. E padrejtë kjo, po ata e bënë. Ishin zotër 
të ndërgjegjeve e mendonin se kishin pushtet të 
bënin ç’të donin. Zotër të ndërgjegjeve. Edhe sot 
në botë ka njerëz të tillë… e janë shumë”. Unë, 
tha në vijim Ati i Shenjtë, qava, kur pashë në mjetet 
e komunikimit lajmin e të krishterëve të kryqëzuar, 
në një vend jo kristian. Edhe sot, nënvizoi me 
forcë, ka njerëz të tillë që, në emër të Zotit, vrasin 
e persekutojnë. Por edhe sot, shikojmë shumë që, 
ashtu si apostujt, gëzohen, kur gjykohen të denjë 
për të pësuar poshtërime për emrin e Jezusit. 
Kjo, pohoi, është ikona e tretë e sotme. Gëzimi 
i dëshmimit:“Ikona e parë: Jezusi me njerëzit, 
dashuria, udha, që na mësoi Ai vetë, në të cilën 
duhet të shkojmë. Ikona e dytë: hipokrizia e 
prijësve fetarë të popullit, që e kishin rënduar 
popullin me gjithfarë urdhërimesh, me gjithë 
atë mori ligjesh të akullta, të ashpra e që arrijnë 
deri në atë pikë, sa të paguajnë për të fshehur 
të vërtetën. Ikona e tretë: gëzimi i martirëve të 
krishterë, gëzimi i shumë vëllezërve e motrave 
tona, që e provuan, në rrjedhë historie, këtë 
gëzim, këtë lumni, ndërsa gjykoheshin të denjë 

për të pësuar poshtërime, në emër të Jezusit. 
E sot janë shumë! Mendoni se në disa vende, 
vetëm pasja e një Ungjilli, të çon në burg. Ti nuk 
duhet ta mbash as kryqin; të bëjnë të paguash 
gjobë. Po zemrën e ke plot me gëzim. Tri ikona: 
t’i shikojmë mirë sot. Janë pjesë e historisë sonë 
të shëlbimit”.
Saint John Paul II: “Do not be afraid 
of the Cross of Christ”...

(Vatican Radio ) 
Saint John Paul 
II was the first 
Roman Pontiff ever 
to allow the world 
to scrutinise him 
so closely in his 
physical failings. 
Perhaps the key to 
this lack of fear in 

the face of suffering lay in his great faith.   Already 
in New Zealand back in 1986 he gave us a clue of 
this firmness in faith while meeting with some of the 
frailer members of society when he said : “ It was 
the suffering and death of Christ which displayed the 
works of God most eloquently “.  Five years before 
he pronounced these words this Polish Pope, once 
an energetic sportsman brimming with health, had 
suddenly closed ranks with these frailer members 
of society.   It’s a well- known story, one sprung on 
us, on a sunny and relaxed Spring afternoon in May 
1981. The Pope stands Samson like and agile in his 
white cassock on a white jeep, in a crowded Saint 
Peter’s Square, athletically reaching out to make 
physical contact with as many pilgrims as possible, 
when out of the blue gun shots ring out, he falters, is 
wounded, is rushed to hospital.  And from his hospital 
bed he gains first hand knowledge of what it means 
to be ill, deepening his insight into the effect physical 
suffering has on the human psyche ..An awareness 
he expressed half a decade later on this occasion in 
New Zealand when he also stated : “ Perhaps some 
of you may ask God why you have been singled out 
for a life that is differen from the lives of ther people 
but in the Providence of God a different life does not 
mean a less important life, it does not mean a life 
with less potential for holiness or for contributing to 
the well being of the world ..”...  John Paul II did not 
know back then to what extent his own life would be 
affected by physical suffering, how it would slowly 
begin to affect his every gesture. How the press would 
zoom in with their cameras scrutinising his physical 
failings, from his inability to stoop and kiss the soil of 
a nation when he travelled, to the shaky hand when 
he read his speeches and eventually to the incapacity 
to walk and to correctly pronounce words.   He 
allowed the world to witness all this, a decision in 
strong contrast with modern trends where the rule of 
thumb is to hide all physical failing. The images that 
reached us brought home how he remained firm in 
his faith, never faltering in his commitment as head 



of the Catholic Church. His was a powerful witness 
to spiritual and moral strength. One forged perhaps 
in the early stages of life. He lost his mother at the 
age of ten, his elder brother just into his teens and 
was more broadly affected by the harsh scenario 
affecting him as young man, the wartime experience 
, the years of concealment and resistance ...  Listen 
to this programme presented and produced by 
Veronica Scarisbrick which includes the witness of 
an American Cardinal who personally knew Karol 
Wojtyla even before his election to the See of Peter 
and exclusive sound in English from our Vatican 
Radio archives such as this memorable excerpt: “Do 
not be afraid when life requires sacrifice, do not be 
afraid of the Cross of Christ, the Cross is the Tree of 
Life, it is the source of all joy and peace.”
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Radio Maria!
Degjoje drejtperdrejt ne 
www.radiomaria.al


