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Saint Mother Teresa Albanian Mission 
739 Browns Line, Etobicoke, Ontario M8W 3V7 

Tel. 416 503 4509 dhe 647 558 9382 
www.misioninenetereza.com 

 
Çdo të dielë në orën 11:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

  

Ti ke fjalët e jetës së pasosur   
 

26 Gusht 2018 

Në atë kohë, shumë prej nxënësve të tij, kur i dëgjuan këto fjalë, thanë: “I pakuptueshëm është 
ky mësim! Kush mund ta dëgjojë?”  Kur Jezusi e hetoi se nxënësit e tij po nynykatnin lidhur 
me këtë mësim, u tha: “A po ju shkandullon kjo gjë? E po ta shihnit Birin e njeriut duke u 
ngritur atje ku ishte më parë? Shpirti është ai që jep jetën, korpi nuk vlen asgjë. Fjalët që unë 
ju thashë, janë shpirt dhe janë jetë. Por, janë disa ndër ju, që nuk besojnë.” Sepse Jezusi e 
dinte qysh në fillim cilët ishin ata që nuk besonin dhe cili është ai që do ta tradhtonte. Dhe 
shtoi: “Prandaj edhu ju thashë se askush s’mund të vijë tek unë, po qe se nuk iu dhurua nga 
Ati.” Qysh atëherë shumë prej nxënësve të tij u shmangën dhe nuk shkuan më me të. Atëherë 
Jezusi i pyeti edhe të dymbëdhjetët: “A mos doni të shkoni ndoshta edhe ju?” Simon Pjetri i 
përgjigji: “Te kush të shkojmë, Zotëri? Ti ke fjalët e jetës së pasosur! Ne besojmë dhe e dimë 
se ti je Shenjti i Hyjit!” Gjn 6, 60-69 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 11:30 AM 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.  
 
Kalendari liturgjik…  
 
27 Gusht Shën Monika 
28 Gusht Shën Augustini 
29 Gusht Martirizimi i Gjon Pagëzuesit 
30 Gusht Shën Gaudencia 
31 Gusht Shën Rajmondi 
 
Mesha ne Midland, 2 shtator…  
Te dielen 2 shtator Mesha Shenjte nuk 
eshte ne Browns Line, por do te kremtohet 
si çdo vit te Kisha ne Midland ne oren 1:15 
PM.  
Adresa: Martyrs Shrine, 16163 ON-12, Midland, ON 
L4R 4K6 
 
Haku Kishës 2018…  Gezim Lanazi 
Aleks		 Dragu	
Aleks		 Coku	
Anton		 Malaj	
Arben	 Therqaj	
Arben	 Pepa	
Arben	 Toma	
Arben	 Lekaj	
Beniamin	 Hasko	
Brigen	 Toma	
David	 Shtjefhilaj	
Dod	 Ndreu	
Edi	 Linadi	
Edmond	 Gjeta	
Edmond		 Gashaj	
Eduard	 Avullija	
Eduard		 Gega	
Fatmir	 Qosaj	
Fatmir	 Gega	
Fred	 Kalaj	
Frederik	 Gjergji	
Gac	 Gjoka	
Gent	 Gjeta	
Gezim	 Lanazi	
Gjelosh	 Vushaj	

Gjergj	 Gjinaj	
Gjergj	 Nikolla	
Gjeto	 Marinaj	
Ilir	 Shyti	
Ilir	 Frrokaj	
Kreshnik	 Kapaj	
Ladi	 Lumaj	
Lec	 Gashaj	
Lec	 Ndoj	
Luigj	 Gjokaj	
Luigj	 Cukaj	
Luigj	 Gojani	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj	 Lallinaj	
Mario	 Martini	
Mark	 Ndoci	
Mark	 Shkreli	
Martin	 Pjetri	
Martin	 Vuktilaj	
Mhill	 Ftoni	
Mikel		 Paplekaj	
Ndoc	 Bregu	
Ndue	 Selmani	
Nush	 Kaçaj	
Paulin	 Ndoj	
Petrit	 Ujka	
Pjerin	 Kalaj	
Pjerin	 Bruçaj	
Pjeter	 Dreshaj	
Prek	 Spaqi	
Prek	 Gjonaj	
Rajmonda	 Derza	
Sokol	 Ujka	
Suela	 Mangelli	
Tome	 Ivanaj	
Tot	 Prekulaj	
Valete	 Gjokaj	
Viktor	 Gjoka	
Vitor	 Mernacaj	
Zef	 Deklaj	

 
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …  
Ton	Vocaj																																 20000	
Pjeter&Bep	Dreshaj	 12000	
Anton	Malaj	 11000	
Sokol	Sterbyci	 11000	
Prek	Gjonaj	 10000	
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Lec	Gashaj	 10000	
Aleks	Coku	 9000	
Fred	Kalaj	 7000	
Luigj	Narkaj	 6000	
Luk	Gjolaj	 6000	
Sokol	Noshi	 6000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Arben	Toma	 5000	
Kreshnik	Kapaj	 5000	
Mario	Martini	 5000	
Miri	Sufaj	 5000	
Paulin	Marku	 5000	
Tonin	Kastrati	 5000	
Arben	Pepa	 5000	
Anton	Brunga	 4000	
Luvigj	Lallinaj	 4000	
Mirash	Lallinaj	 4000	
Nush	Dokaj	 4000	
Pjerin	Bruçaj	 4000	
Tom	Prekulaj	 4000	
Dritan	Lumaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Prek	Spaqi	 3000	
Prek	Lekaj	 3000	
Mhill	Bregu	 3000	
Altin	Miri	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							 2000	
Artan	Vuksani	me	vellezer	 2000	
Besnik	Arinaj	 2000	
Edi	Linadi	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Ergys	Ndreu	 2000	
Fabjan	Pllumaj	 2000	
Gjelosh	Vushaj	 2000	
Jetnor	Smakaj	 2000	
Klodian	Tafilaj	 2000	
Luigj	Gojani	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Petrit	Ujkaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol	Gashaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Vasel	Nush	Dreshaj	 2000	
Gjergj	Gjinaj	 1500	
Gjovalin	Melaj	 1500	

Lek	Selmani																																										 1500	
Ndue	Selmani	 1500	
Sokol	Kaçaj	 1500	
Aleksander	Stolaj	 1000	
Angjelin	Kaçaj	 1000	
Angjelin	Rrashkadolli	 1000	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Ardian	Stolaj	 1000	
Dede	Ukaj	 1000	
Don	Ambroz	Demaj	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Ferdinand	Grabanica	 1000	
Gentjan	Lelcaj	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjon	(Gjoro)	Kaçaj	 1000	
Gjon	Dreshaj	 1000	
Ladi	Lumaj	 1000	
Lec	Ndoj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Leke	Koja	 1000	
Leonard	Pepaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Martin	Marashaj	 1000	
Martin	Pjetri	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndoc	Bregu	 1000	
Ndue	Cacaj	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Nikolin	Vukelaj	 1000	
Paulin	Ndoj	 1000	
Peri	Kercaj	 1000	
Petrit	Stolaj	 1000	
Pjerin	Vukcaj	 1000	
Pjeter	Preka	 1000	
Prek	Kaçaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Qamil	Llashtica	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Viktor	Gjokaj	(Dokaj)	 1000	
Vilson	Prekaj	 1000	
Ylli	Beqiri	 1000	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
 
Papa autoriteteve ne Irlande: familja, emigracioni dhe 
plaga e shpërdorimeve. Mos e harroni kurrë Ungjillin! 
Vizita presidentit Higgins, takimi me autoritetet:aktet e 
para zyrtare të shtegtimit të 24-t apostolik të Françeskut 
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në Irlandë. Masat efikase për të zhdukur krimin e 
neveritshëm të abuzimit mbi të miturit, kriza e 
emigrantëve, mbrojtja e jetës dhe e familjes, paqja e 
qëndrueshme në vend – këto, temat në qendër të 
vëmendjes së fjalimit papnor. 

 
Ishin kreu i Shtetit, Michael Higgins me bashkëshorten, 
Sabine Coyne, që e pritën Papën, 40 vjet pas vizitës së 
Gjon Palit II. Në orën 11.15 me orën vendase, Françesku 
arriti në selinë presidenciale, që njihet edhe si Shtëpia e 
Bardhë e Irlandës. Himnet, nderimet, flamujtë, 
përshëndetja e piketës së rojeve, fotot e ritit vijuan njëra 
pas tjetrës në aktin e parë protokollar. Menjëherë pas, në 
State Appointment Room, takimi privat i Françeskut me 
Presidentin Higgins, që vijoi me nënshkrimin në Librin e 
nderit, shkëmbimin e zakonshëm të dhuratave  dhe 
dorëzimin, nga ana e Papës, e medaljes kushtuar këtij 
shtegtimi të 24-t apostolik , me stemën papnore në njërën 
anë, e në tjetrën, figurën e Shën Patrikut ndërsa shtrëngon 
në dorën e djathtë tërfilin, simbol i Irlandës. Në 
përfundim të takimit privat, Ati i Shenjtë mbolli në 
kopshtin e Selisë, një pemë, për kujtim të vizitës,  duke 
uruar paqe, shpresë e shenja të një stine të re në vend. 
Familja, emigracionet, shpërdorimet 
Pak minuta më pas, duke përshkuar 5 kilometra rrugë, 
Françesku arriti në  Kështjellën e Dublinit, një fortesë, që 
lartohet në zemër të qytetit, mbi bregun jugor të lumit 
Liffey, për t’u takuar me autoritetet, shoqërinë civile dhe 
trupin diplomatik si dhe me një delegacion të Irlandës së 
Veriut, të cilin Françesku e kujtoi menjëherë, me shumë 
ngrohtësi, në fjalimin e tij të parë zyrtar. Fjalë të 
pasionuara kushtuar historisë së vendit, familjes dhe 
nevojës për ta mbrojtur nga sulmet dhe nga vështirësitë, 
që i turren nga të katër anët; krizës, emigracionit dhe 
urgjencës për rrugëzgjidhje të urta. Së fundi, shkandullit 
të rëndë të shpërdorimeve seksuale mbi të miturit nga ana 
e njerëzve të Kishës. 
Një familje e vetme popujsh. Sa nevojë kemi për ta 
rifituar, në çdo fushë të jetës politike e shoqërore, 
ndjenjën  se jemi një familje e vetme popujsh! E për të 
mos e humbur kurrë shpresën dhe guximin për të qenë 
gjithnjë veprimtarë të paqes, pajtues e rojtarë të njëri-
tjetrit. 
Paqe për Irlandën. 
 Një sfidë e tillë - pohoi Françesku - ka jehonë të posaçme 
në Irlandë - duke pasur parasysh konfliktin, që i ndau 
vëllezërit e motrat e që përfundoi me nënshkrimin, 20 vjet 

më parë, të Marrëveshjes të së Premtes së Madhe. Papa e 
falënderoi Zotin për paqen e arritur,  por shprehu edhe 
besimin se ajo do ta kapërcejë çdo pengesë,  duke 
favorizuar kështu, lindjen e një ardhmërie me harmoni e 
pajtim. Pa paqen, që gurron nga shndërrimi i zemrave 
“ideali i familjes së kombeve - kujtoi Bergoglio - rrezikon 
të bëhet një vend i zbrazët, ku sundon kultura e 
hedhurinës, që të bën indiferent ndaj të varfërve, të 
pambrojturve “duke pëfshirë edhe të palindurit, të privuar 
deri nga e drejta për të ardhur në këtë botë”. 
Sfida e emigrimit 
Për emigracionin, që ngjarjet tregojnë se nuk do të 
zhduket, Papa kërkoi urti, largpamësi e shqetësim 
humanitar. 
Marrëdhëniet diplomatike 
Për diplomacinë, lavdëroi përpjekjet e bëra për krijimin e 
lidhjeve të forta ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Shtetit të 
lirë të Irlandës, që bazohen mbi historinë mijëravjeçare të 
mesazhit të krishterë, predikuar nga Paladi, Patriku  e 
Shenjtorë të tjerë të njohur. Nuk duhet të harrohen 
meloditë tronditëse të mesazhit të krishterë, që e 
mbështetën Irlandën e vijojnë ta mbështesin - theksoi 
Françesku. 
Mesazhi i krishterë 
Sot, ashtu si në të kaluarën, burrat e gratë, që banojnë në 
këtë vend, duhet të përpiqen ta pasurojnë jetën e kombit 
me urtinë e lindur nga feja. Edhe në orët më të errta të 
Irlandës, ata gjetën tek feja burimin e atij guximi, të atij 
angazhimi, pa të cilin nuk mund të ketë ardhmëri të lirë e 
dinjitet, drejtësi e solidaritet. Mesazhi i krishterë ka qenë 
pjesë përbërëse e kësaj përvoje dhe i ka dhënë formë 
gjuhës, mendimit e kulturës së njerëzve të këtij ishulli - 
kujtoi Papa - e në përfundim të takimit, përshëndeti një 
familje refugjatësh e një tjetër irlandeze, që ua hap portat 
e shtëpisë emigrantëve, duke i mikpritur e duke i 
ndihmuar të nisin një jetë të re! 

 

Anisa Arra, BSc, JD
Barrister & Solicitor  

P. 905.491.6977 
F. 905.491.6974
anisa@arralawfirm.com

www.arralawfirm.com

466 Morden Road, Suite 202
Oakville, ON L6K 3W4


