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Blessed 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 

 

Përvujtëria lartëson 
 

28 Gusht 2016 

Një të shtunë Jezusi shkoi në shtëpinë e një kryetari farisenjsh për të ngrënë bukë e të pranishmit po 
e vërenin dijekeqas. Duke vënë re sesi të grishurit zgjidhnin vendet e para, u tha këtë shëmbëlltyrë: 
“Kur ndokush të ftojë në dasëm, mos u ul në krye të vendit, pse ndoshta është i grishur ndonjë qe 
duhet nderuar më tepër se ti, që, kur të vijë ai që të ka thirrur ty dhe atë, të mos të thotë: ‘Lëshoja 
vendin këtij!’ Atëherë të duhet, plot turp, të shkosh e të zësh vendin e fundit. Përkundrazi, kur të jesh i 
grishur, shko e rri në vendin e fundit që, kur të vijë ai që të ka grishur, të thotë: ‘Mik, ngjitu më lart!’ 
Atëherë ke për të qenë i nderuar në sy të të gjithë të grishurve. Vërtet, kushdo e lartëson veten, do të 
përvujtërohet, e kush e përvujtëron vetveten, do të lartësohet.” Atëherë iu drejtua edhe atij që e kishte 
grishur: “Kur shtron drekë ose darkë, mos i thirr miqtë e tu, as vëllezërit e tu, as farefisin tënd, as 
fqinjtë e pasur, sepse mund të ndodhë se edhe ata të thërrasin ty për ta kthyer nderën e kështu ta 
shpërblejnë. Por, kur të bësh gosti, grish skamnorë, të gjymtë, të çalë e të verbër. Atëherë do të jesh i 
lum, sepse këta nuk kanë me çka ta kthejnë dhe do të shpërblehet në të ngjallur të të drejtëve.”  
                                                                                                                                                                            Lk 14, 1.7-14 
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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. 
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…  
 
29 Gusht  Martirizimi i Gjon Pagezuesit 
30 Gusht  Shen Feliksi 
31 Gusht  Shen Rajmondi 
01 Shtator Shen Egjidi 
03 Shtator Shen Gregori i Madh 
04 Shtator Shen Roza (Drandja) 
 
Haku Kishes 2016…  E kane dhene  

Aleks	 Dragu	
Aleks	 Coku	
Aleksander	 Agraja	
Altin	 Miri	
Anton	 Tinaj	
Anton	 Malaj	
Anton	 Brunga	
Arben	 Toma	
Arben	 Pepa	
Arben	 Therqaj	
Ardian	 Precetaj	
Artan	 Vuksani	
Beniamin	 Hasko	
Dode	 Ndreu	
Edi	 Linadi	
Eduart/Aurel	 Avullija	
Emiljan		 Zadrima	
Ferdinand	 Grabanica	
Fred	 Kalaj	
Gezim	 Vushaj	
Gezim	 Lanazi	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjergj	 Gjinaj	
Gjovalin	 Selmani	
Ilir	 Frrokaj	
Ilir		 Shyti	
Lec		 Gashaj	

Lek	 Kapllaj	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj	 Lallinaj	
Marin	 Muzhani	
Mark	 Shkreli	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Mhill	 Bregu	
Mirash	 Lallinaj	
Ndue	 Cacaj	
Nik	 Biqi	
Nikolin	 Vukelaj	
Nue	 Nikci	
Pal	 Rranxburgaj	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter/Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Frani	
Prek	 Spaqi	
Prel	 Pepushaj	
Pren	 Prekaj	
Silvan	 Nerhati	
Sokol	 Dodaj	
Sokol	 Gashaj	
Taulant	/	Elvis	 Gjerkaj	
Tonin	 Ndoja	
Tonin		 Kastrati	
Tot	 Prekulaj	
Viktor	 Pleti	
Vitor	 Mernaçaj	
Vladimir	 Doda	
Zef	 Shkreli	
Zef	 Deklaj	

  

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. 
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Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene gjate muajit Gusht…   
	
Deri	tani	kane	dhene: 
Ton	Vocaj																																 10000	
Aleks	Coku	 5000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
Luvigj	Lallinaj	 3000	
Mirash	Lallinaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Anton	Brunga	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Anton	Malaj																																					 2000	
Artan	Vuksani	me	
vellezer	 2000	

Dritan	Lumaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Altin	Miri	 1500	
Lek	Selmani																																										1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Sokol	Noshi	 1000	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	

	

Pal	Rrasburgaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	

	

Me	4	shtator	ne	oren	12	ne	Kishen	
‘Martyrs	Shrine’	ne	Midland	Ontario,		
Kardinali	Thomas	Collins	do	te	jete	i	
pranishem	ne	mesin	tone	per	te	

kremtuar	Meshen	Shenjte	ne	kete	dite	
te	shenjterimit	te	Nenes	boterore	
Gonxhe	Bojaxhiu	(Nene	Tereza)	

 

                 LUTJA 
 
Zot Jezus, fytyra e mëshirshme e Atit, ti erdhe 
për t’na sjellë Lajmin e Mirë të ëmbëlsisë dhe 
ndjeshmërisë së Atit. 
Ne të falenderojmë për dhuratën  e Nënë 
Terezës, e cila do të shenjtërohet në këtë Vit 
Jubilar të Mëshirës. Ti e zgjodhe që të jetë 
prania e jote, dashuria e jote dhe dhembshuria 
për ata që janë me zemër të thyer, për ata që 
nuk i do askush, për ata që janë të braktisur apo 
duke vdekur. Ajo iu përgjigj me plot përzemërsi 
britmës tënde, ‘Kam etje’, me shenjtërinë e jetës 
së saj dhe me punën e saj të përvuajtur e plot 
dashuri ndaj të varfërve ndër më të varfërit. 
Ne lutemi, që me ndërmjetësinë e saj, ta kemi 
hirin të përjetojmë dashurinë tënde të 
mëshirëshme e plot dhembshuri dhe ta 
shpërndajmë atë në familjet tona, në 
bashkësinë tonë e me të gjithë vëllezërit e 
motrat që vuajnë. Na ndihmo që nën shembullin 
e Nënë Terezës edhe ne të kemi “zemër që 
dashuron dhe duar që shërbejnë”. 
Zot Jezus, bekoje çdo pjesëtarë të familjes tonë, 
të famullisë tonë, të dioqezës tonë, të vendit 
tonë, e sidomos ata që kanë më shumë nevojë, 
në mënyrë që të gjithë ne të mund të 
shndërrohemi nga dashuria jote e 
mëshirëshme. Amen. 

 
PRAYER  

 
Lord Jesus, Merciful face of the Father, you 
came to give us the Good News of the Father’s 
Mercy and tenderness. 
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We thank you for the gift of Blessed Mother 
Teresa, who will be canonized in this Jubilee 
Year of Mercy. You chose Her to be your 
Presence, your Love, and Compassion to the 
brokenhearted, unwanted, the abandoned and 
the dying. She responded whole heartedly to 
your cry, ‘I Thirst’, by the holiness of Her life and 
Humble works of Love to the poorest of the 
poor. 
We pray through Her intercession, for the grace 
to experience your Tender and Merciful Love 
and Share it in our own families, communities 
and with all our suffering brothers and sisters. 
Help us to give our “Hearts to Love and Hands 
to Serve” after the example of Mother Teresa. 
Lord Jesus, Bless every member of our family, 
our Parish, our Diocese, our Country, especially 
those most in need, that we all may be 
transformed by your Merciful Love. AMEN! 

 
Postulatori Atë 

Kolodiejchuk: Nënë Tereza, 
Pajtore e njeriut që ka 

nevojë për mëshirën e Zotit 

Atë Brian Kolodiejchuk, Misionar i 
Bamirësisë, përshkruan, në një shkrim të 
kohëve të fundit, atmosferën që jetohet 
në mbarë familjen e Nënë Terezës. 
Galdim e mirënjohje ndaj Papës 
Françesku, janë dy  fjalët më të 
përshtatshme për ta përshkruar vigjiljen e 
shenjtërimit të “ikonës së dashurisë së 
Zotit”. Me dëshirën që Nënë Tereza t’i 

frymëzojë sa më shumë njerëzit t’i 
dhurojnë zemrat e tyre për të dashur e 
duart e tyre, për të shërbyer, duke filluar 
nga më të afërmit. 
Në këtë atmosferë entuziazmi shtohen 
thirrjet për të ndjekur gjurmët e 
Shenjtores ndërmjet misionarëve, 
themeluar nga “lapsi i Zotit”. E familja e 
Misionareve e Misionarëve të Bamirësisë 
jo vetëm që e vijon shërbimin e nisur nga 
Nënë Tereza, por edhe shton vazhdimisht 
radhët e saj.  
Urojmë që Nënë Tereza, me shembullin 
dhe ndërmjetësimin e saj, të frymëzojë sa 
më shumë njerëz që t’i dhurojnë zemrat e 
tyre për të dashur, e duart, për të 
shërbyer. E që secili nga ne të vijojë ta 
jetojë e ta thellojë vetëdijen se ka nevojë 
për mëshirë. Ta rrezatojmë, pra, 
dashurinë e Zotit në bashkësitë tona, në 
familjet tona, në shërbimin tonë ndaj të 
varfërve. Me mirënjohjen më të thellë, të 
lutemi: e Lumja e Shenjtorja e ardhshme 
– Terezë, lutu për ne! 
 

 

 


