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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 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

  

Djali i Dishirit 
 

25 Shkurt 2018 

Ne ate kohe, Jezusi mori me vete Pjetrin, Jakobin e Gjonin e i coi vetem ata ne vetmi, 
ne nje mal te larte dhe u shnderrua para tyre. Petkat e tija u bene ndricuese te bardha, 
sa qe asnje zbardhues mbi toke nuk mund t’i zbardhoje ashtu. Atyre iu duken Elia me 
Moisiun e po bisedonin me Jezusin. Pjetri atehere mori fjalen e i tha Jezusit: “Rabbi, 
per ne eshte mire te qendrojme ketu. Po ndertojme ketu tri tenda: nje per ty, nje per 
Moisiun e nje per Eline.” Ne te vertete s’dinte cka te thoshte tjeter, sepse ishin trembur 
keqas. Nderkaq u duk nje re dhe i mbuloi me hijen e vet e prej rese u degjua nje ze: 
“Ky eshte Biri im - djali i Dishirit! Ate degjojeni!”. Menjehere shikuan rreth e rrotull e 
nuk pane askend tjeter, pervec vetem Jezusit me ta. Ndersa po zbritnin nga mali, 
Jezusi u urdheroi qe te mos i tregojne askujt cka pane derisa Biri i njeriut te ngjallej 
prej se vdekuri. Ata e mbajten porosine, por njeri-tjetrin e pyesnin cka do te thote ajo 
fjale: “te ngjallet prej se vdekuri?” Mk 9, 2-10 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:30 PM 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 
 
Kalendari liturgjik…  
26 Shkurt Shen Aleksandri 
27 Shkurt Shen Gabrieli 
28 Shkurt  Shen Antoneta  
01 Mars Shen Albini  
02 Mars Shen Karli i Mire 
03 Mars Shen Katarina Drexel 
 
Haku Kishes 2018…   
Aleks		 Dragu	
Arben	 Pepa	
Edi	 Linadi	
Edmond	 Gjeta	
Eduard	 Avullija	
Fred	 Kalaj	
Gac	 Gjoka	
Ilir	 Shyti	
Kreshnik	 Kapaj	
Ladi	 Lumaj	
Lec	 Gashaj	
Luigj	 Gjokaj	
Luigj	 Cukaj	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj	 Lallinaj	
Mario	 Martini	
Petrit	 Ujka	
Pjerin	 Brucaj	
Pjeter	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Sokol	 Ujka	
Suela	 Mangelli	
Viktor	 Gjoka	

 
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …   
 
Pjeter&Bep	Dreshaj	 12000	
Ton	Vocaj																																 12000	

Sokol	Sterbyci	 11000	
Aleks	Coku	 7000	
Anton	Malaj	 6000	
Luigj	Narkaj	 6000	
Prek	Gjonaj	 6000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Kreshnik	Kapaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Miri	Sufaj	 5000	
Paulin	Marku	 5000	
Tonin	Kastrati	 5000	
Mario	Martini	 5000	
Anton	Brunga	 4000	
Luvigj	Lallinaj	 4000	
Mirash	Lallinaj	 4000	
Arben	Toma	 3000	
Dritan	Lumaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Prek	Spaqi	 3000	
Tom	Prekulaj	 3000	
Altin	Miri	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							 2000	
Artan	Vuksani	me	vellezer	 2000	
Besnik	Arinaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Ergys	Ndreu	 2000	
Fred	Kalaj	 2000	
Gjelosh	Vushaj	 2000	
Jetnor	Smakaj	 2000	
Luigj	Gojani	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Petrit	Ujkaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Lekaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Vasel	Nush	Dreshaj	 2000	
Gjovalin	Melaj	 1500	
Lek	Selmani																																										 1500	
Ndue	Selmani	 1500	
Sokol	Kaçaj	 1500	
Aleksander	Stolaj	 1000	
Angjelin	Kaçaj	 1000	
Angjelin	Rrashkadolli	 1000	
Anton	Shelinaj	 1000	
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Arben	Therqaj				 1000	
Dede	Ukaj	 1000	
Don	Ambroz	Demaj	 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Fabjan	Pllumaj	 1000	
Gentjan	Lelcaj	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 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	Pjetri	 1000	
Mhill	Bregu	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndoc	Bregu	 1000	
Ndue	Cacaj	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Nikolin	Vukelaj	 1000	
Nush	Dokaj	 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	
Sokol	Gashaj	 1000	
Sokol	Noshi	 1000	
Viktor	Gjokaj	(Dokaj)	 1000	
Vilson	Prekaj	 1000	

 
Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
 
 
Party per diten e gruas… Per te gjitha 
grate dhe vajzat 
Te shtunen 10 mars te salla e Kishes ne 739 Browns 
Line Etobicoke. Darke dhe muzike me DJ Andy. 
Blletat $50 te rritur, $20 moshat 5-12 vjeç 
Për bileta kontakto: Don Ambrozi 647.671.3462, Petriti 
647.629-7769, Luigji 647.241-3060, Kola 647. 868-6784 
 

Çelësi i fjalëve të Kishës: të 
lexojmë Biblën 

Do të ndjekim librin “Është ora për të 
lexuar Biblën” të meshtarit italian don 
Federico Tartaglia, i cili është bazuar në 
të ashtuquajturën Bibël TOB, pra, në 
përkthimin ekumenik të Biblës. Sot, “pse 
duhet ta lexojmë Biblën?”. 
Dikur, Bibla nuk ishte – të themi – në 
modë, madje për të krishterët mjaftonte 
ta jetonin fenë vetëm duke dëgjuar 
Leximet e meshës. Më vonë gjërat 
ndryshuan e tani ka kurse e shkolla për 
leximin dhe interpretimin e Shkrimit 
Shenjt, pasi ai është shkollë jete për 
këdo. Bibla është libër njerëzor, për 
problemet tona të përditshme e jo vetëm 
për ato fetare. 
Biblën e patën quajtur “arsenal” e ashtu 
është përdorur për shumë kohë, si mjet 
për të kërkuar në Bibël themelet e 
doktrinës së krishterë, si një “arsenal” në 
të cilin të gjenden fjalët e duhura për të 
qëlluar mbi armiqtë e për të bindur miqtë. 
Por, me kohë, u vërejt se kjo metodë nuk 
krijoi aspak devocion ndaj Shkrimit 
Shenjt. Populli katolik ndjek rite, praktika 
e devocione të ndryshme, por njohja dhe 
përkushtimi ndaj Biblës nuk është masiv. 
Poeti, dramaturgu e diplomati francez, 
Paul Claudel, thoshte: “Respekti i 
katolikëve për Biblën është i 
jashtëzakonshëm e shfaqet sidomos në 
mbajtjen e saj në një distancë të 
respektueshme nga vetja”. 
Por pse duhet lexuar Bibla? Injoranca 
enciklopedike për Biblën duhet të jetë 
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problem edhe për ateistët e jo vetëm për 
besimtarët. Bibla është Kodi i Madh i 
kulturës perëndimore e vërtet, fjalët e saj 
e 73 librat, që e përbëjnë, kanë 
frymëzuar shumë vetë, nga Mikelanxhelo 
Buonarroti e deri tek më i fundit i të 
fundmëve. 
Proverbat e saj, për shembull. Njihet 
thënia “kush gjen një mik, gjen një çiflik”, 
e cila është marrë pikërisht nga Libri i 
Fjalëve të Urta. E, edhe ata që s’e njohin 
Biblën, i përmendin shpesh personazhet e 
saj më legjendare si Moisiu që ndan detin 
më dysh, ose Davidi që e mbyt Golinë me 
hoben e tij. Pra, Bibla shërben për të 
kuptuar kulturën në të cilën jemi kredhur. 
E natyrisht, besimtarit i shërben si 
udhëheqje në jetë. 
Tani, nuk është se po e themi ne, në këtë 
rubrikë e, menjëherë, të gjithë do të 
fillojnë ta lexojnë Biblën, megjithëse s’do 
të ishte keq që të paktën, ai që nuk e ka, 
ta blejë a ta gjejë. E pastaj, të përgatitet 
për një udhëtim të mrekullueshëm, por jo 
të lehtë, që kërkon vullnet, kohë e zemër. 
Një udhëtim, në të cilin ne shpresojmë 
t’ju shoqërojmë, duke pasur parasysh se 
Bibla dëgjohet, më mirë se lexohet. Me 
shpresën se pastaj, do t’i hapni vetë ato 
faqe, vërtet, duke u marrë kohë 
impenjimeve të tjera, duke u lodhur e 
ndoshta, edhe duke u mërzitur 
ndonjëherë, por me mendimin se do të 
ndodhë ashtu siç shkruan profeti i madh 
Isaia, kur përshkruan fuqinë e Fjalës së 
Zotit: 
“Dhe sikurse zbret shiu e bora nga qielli e 
atje nuk kthehet, por e ujit tokën, e zbrun 
dhe i jep fuqi të blerojë, i jep bujkut farën 
dhe bukën për ushqim, kështu edhe fjala 
që del prej gojës sime, s’do të kthehet tek 
unë pa fryt, pa pasë kryer gjithçka më 
pëlqen dhe pa pasë zbatuar atë për çka e 
nisa” (Is 55,10-11). 
 
Pope Francis✔@Pontifex 
Our Heavenly Father always listens to His 
children when they cry out to Him in their pain. 
Today let us offer the Lord a Day of prayer and 
fasting for peace. 

Papa Françesku: 
gjuha amtare të mbron nga 
diktaturat ideologjike 
 
Në Ditën Botërore të gjuhës amtare, 
kujtojmë fjalët e Papës Françesku mbi 
rëndësinë e gjuhës së mësuar në prehrin 
e nënës: është gjuhë e aftë t’u rezistojë 
kolonizimeve ideologjike e të transmetojë 
fenë. 
Dita Botërore e gjuhës amtare kremtohet 
nga Unesco çdo 21 shkurt, për të 
promovuar larminë gjuhësore e kulturore. 
Kjo ditë u zgjodh për të kujtuar 21 
shkurtin e vitit 1952, kur studentët 
bengalezë të Universitetit të Dakës u 
vranë nga policia e Pakistanit (ku atëherë 
përfshihej edhe Bangladeshi), ndërsa 
protestonin për njohjen zyrtare të gjuhës 
bengaleze. Dita u themelua më 1999 dhe 
u kremtuar pas një viti. Më 2007 u njoh 
nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së, 
njëkohësisht me shpalljen e 2008-ës si 
Vit ndërkombëtar i gjuhëve. 

 

 

 

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


