
      1 

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 

  

Kush kryen vullnetin e Atit  
i përket Krishtit 

 
10 Qershor 2018 

Në atë kohë, Jezusi u kthye së bashku me nxënësit e vet në një shtëpi. Prapë u mblodh turmë e madhe sa që as nuk 
mund të hanin bukë. Kur morën vesh të tijtë, shkuan ta marrin, sepse flitej: “Nuk është në vete.” Kurse skribët që zbritën 
nga Jerusalemi, thoshin: “E ka në trup Beelze-bulin, e me anë të kryetarit të djajve i dëbon djajtë.” Ai i thirri t’i afrohen 
dhe filloi t’u flasë me shëmbëlltyra: “Si është e mundur që djalli ta dëbojë djallin? Në qoftë se një mbretëri çohet kundër 
vetve-tes, ajo shkatërrohet. Po ashtu edhe ajo shtëpi që çohet kundër vetvetes, shkatërro-het. Nëse, pra, djalli çohet 
kundër vetvetes dhe përçahet, ai shpartallohet – i erdhi fundi! Dhe dihet që s’ka njeri që mund të hyjë në shtëpinë e të 
fortit dhe t’ia marrë plaçkat pa e lidhur atë më parë. Vetëm atëherë mund t’ia plaçkisë shtëpinë. Për të vërtetë po ju 
them: njerëzve do t’u falen të gjitha mëkatet e blasfemitë, me të cilat do të blasfemojnë, por kush ta shajë Shpirtin 
Shenjt, ai s’do të ketë falje për amshim: është fajtor i një mëkati të përhershëm.” Sepse thoshin: “Ka qoftëlargun në 
trup!”  Ndërkaq erdhën nëna e tij dhe vëllezërit e tij. Zunë vend përjashta dhe dërguan dikënd ta thërrasë. E kishin 
rrethuar shumë njerëz. Po i thonë: “Nëna jote dhe vëllezë-rit e tu janë përjashta e po të kërkojnë.”  Ai u përgjigji: “Kush 
është nëna ime e kush janë vëllezërit e mi?” Si ua hodhi sytë rreth e rrotull atyre që rrinin për rreth tij, tha: “Ja nëna ime 
e vëllezërit e mi! Sepse, kushdo e kryen vullnetin e Hyjit, ai është vëllai im, motra ime, e nëna!” Mk 3, 20-35 
  



 

      2 

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…  
 
11 Qershor Shën Barnaba apostull 
12 Qershor Shën Gaspri 
13 Qershor Shën Antoni i Padovës 
14 Qershor Elizeu profet 
15 Qershor Amosi profet 
 
Data e Krezmimit…  
Krezmimi (confirmation): me date 17 
qershor 
 
Data e Piknikut…  
Pikniku do te zhvillohet te dielen me date 24 
qershor te Qendra Kroate ne Norval. Jane te 
mirepritur te gjithe ata qe mund te japin kontribut 
duke ndihmuar vullnetarisht ate dite, ose duke 
ndihmuar ne mbulimin e shpenzimeve. 
 
Haku Kishës 2018…  Tot Prekulaj 
Aleks		 Dragu	
Aleks		 Coku	
Anton		 Malaj	
Arben	 Therqaj	
Arben	 Pepa	
Arben	 Toma	
Arben	 Lekaj	
Beniamin	 Hasko	
David	 Shtjefhilaj	
Dod	 Ndreu	
Edi	 Linadi	
Edmond	 Gjeta	
Edmond		 Gashaj	
Eduard	 Avullija	
Eduard		 Gega	
Fatmir	 Qosaj	
Fatmir	 Gega	
Fred	 Kalaj	
Frederik	 Gjergji	
Gac	 Gjoka	
Gjelosh	 Vushaj	

Gjergj	 Gjinaj	
Gjergj	 Nikolla	
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	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Mikel		 Paplekaj	
Ndoc	 Bregu	
Nush	 Kaçaj	
Petrit	 Ujka	
Pjerin	 Kalaj	
Pjerin	 Bruçaj	
Pjeter	 Dreshaj	
Prek	 Spaqi	
Prek	 Gjonaj	
Sokol	 Ujka	
Suela	 Mangelli	
Tome	 Ivanaj	
Valete	 Gjokaj	
Viktor	 Gjoka	
Vitor	 Mernacaj	
Zef	 Deklaj	

 
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene … Tot Prekulaj $1000 (total 4000) 
Ton	Vocaj																																 20000	
Pjeter&Bep	Dreshaj	 12000	
Anton	Malaj	 11000	
Sokol	Sterbyci	 11000	
Prek	Gjonaj	 10000	
Lec	Gashaj	 10000	
Aleks	Coku	 9000	
Fred	Kalaj	 7000	
Luigj	Narkaj	 6000	
Sokol	Noshi	 6000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Arben	Toma	 5000	
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Kreshnik	Kapaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									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	
Dritan	Lumaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Prek	Spaqi	 3000	
Tom	Prekulaj	 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	
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: energjia duhet, por jo duke shkatërruar 
qytetërimin  
Aleancë për të pëballuar dy dobësi të mëdha të botës: 
të varfrit dhe ambientin. Këtë u kërkoi Papa 
pjesëmarrësve në takimin e tranzicionit energjitik 
dhe kujdesit për shtëpinë e përbashkët, të cilët i priti 
në Vatikan. Një simpozium prej tri ditësh, mbajtur 
në Shtëpizën e Piut IV, seli e Akademisë Papnore të 
Shkencave. 
R. SH. Vatikan 



 

      4 

Një miliard njerëz nuk kanë energji elektrike! E 
rëndësishme, kjo padi e  Françeskut, gjatë audiencës 
me pjesëmarrësit e takimit mbi 
tranzicionin  energjitik he kujdesin për shtëpinë e 
përbashkët, simpozium  i organizuar me dëshirën e 
sipërmarrjeve shumëkombëshe të energjisë, mbajtur 
në Vatikan.  
Sfida: energji për të gjithë, pa prishje të ekuilibrit 
ambiental 
Në fjalimin e tij të hollësishëm, të ndriçuar nga 
Enciklika “Lëvduar qofsh”, Papa u ndalua tek 
mënyra me të cilën njeriu, në të katër anët e botës, e 
shuan “etjen” për energji, duke shkaktuar një mori 
pabarazish, duke vënë në rrezik jetën e qenieve të 
gjalla mbi tokë e duke arritur deri në atë pikë, sa të 
helmatisë ajrin. 
Që këtu nis sfida për sigurimin e sasive të mëdha 
energjitike, të mjaftueshme për të gjithë, duke i 
shfrytëzuar burimet me mënyra, që e shmangin 
rrezikun e prishjes së ekuilibrit ambiental aq, sa të 
shkaktojë procese degradimi e ndotjeje, nga të cilat 
mbarë njerëzimi i sotëm e i nesërm do të mbetej i 
dëmtuar rëndë. 
Çështja energjitike dhe konfliktet në botë 
Papa bëri thirrje “për një strategji globale afatgjatë, 
që krijon siguri energjitike dhe favorizon stabilitetin 
ekonomik, mbron shëndetin dhe ambientin dhe nxit 
zhvillimin  e gjithanshëm njerëzor, duke gjetur rrugë 
të përshtatshme për ta përballuar problemin e 
ndryshimeve klimaterike”. 
U ndalua, më pas tek domosdoshmëria e zhvillimit të 
energjive të rinovueshme, gjë që  krijon mundësi për 
pajisjen me energji të vendeve më pak të zhvilluara, 
posaçërisht, të zonave fshatarake. E më pas urimi, që 
sigurimi i energjisë për të gjithë, të mos ndikojë mbi 
ndryshimet e mëtejshme klimaterike, me 
ngritje  temperaturash në gjithë globin, krijimin e 
kushteve më të ashpra ambientale dhe thellimin e 
varfërisë.  
Energji, por jo me çdo kusht 
Duke shprehur shqetësimin e tij për mungesën e 
rezultateve në pakësimin e mbingrohjes globale, 
pavarësisht nga nënshkrimi i Marrëveshjeve të 
Parisit, Françesku kërkoi më shumë impenjim në 
këtë drejtim. Qytetërimi - kujtoi - kërkon energji, por 
përdorimi i energjisë nuk duhet ta shkatërrojë 
qytetërimin! Kjo, thirrja e Papës, i cili në vijim foli 
për ndikimin që ushtron ekonomia mbi ambientin 
dhe theksoi se është e domosdoshme kthesa e vërtetë 
në fushën energjitike. Duke pasur parasysh se ata që 
vuajnë më shumë nga mbingrohja globale, me pasojë 
mungesën e ujit dhe trazirat e tjera në fushën 

bujqësore, janë më të varfërit e Planetit. Prej 
këndej,  tranzicioni drejt energjisë së pastër është 
përgjegjësi që kemi ndaj miliona vëllezërve e 
motrave tona në botë, ndaj vendeve më të varfëra si 
dhe ndaj breznive, që do të vijnë – pohoi akoma 
Papa. 
Nuk kemi më kohë për të humbur: e morëm Tokën 
nga Krijuesi si shtëpi-kopsht, nuk duhet t’ua lëmë 
breznive të ardhshme si vend të egër! 

 
Pope urges top oil executives to convert to clean fuel 
Pope Francis on Saturday addressed participants at a 
Vatican conference dedicated to the need for a 
transition to clean energy.  It saw the participation of 
senior executives of leading oil and gas companies 
including ExxonMobil, Eni, BP, Royal Dutch Shell, 
Equinor and Pemex.  
In his speech, the Pope told them that climate change 
was a challenge of "epochal proportions” and said 
that the world needs to come up with an energy mix 
that combats pollution, eliminates poverty and 
promotes social justice. 
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