
Çdo të dielë në orën 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte

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

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

Dëgjoni 

16 Mars 2014

N ë atë kohë Jezusi mori me vete Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin, vëllanë e tij, e i çoi në vetmi 
në një mal të lartë. Atëherë u shndërrua ndër sy të tyre: fytyra i shkëlqeu porsi dielli 

e petkat iu bënë të bardha porsi drita. Dhe ja, atyre u dukën Moisiu dhe Elia e flisnin me të. 

Atëherë Pjetri i tha Jezusit: “Zotëri, është mirë për ne të rrijmë këtu. Nëse do ti, po i ngreh 

këtu tri tenda: një për ty, një për Moisiun e një për Elinë.” E ende pa e kryer fjalën, ja, i mbuloi 

një re e shnditshme dhe u dëgjua një zë nga reja që tha: “Ky është Biri im i dashur, të cilin e 

kam për zemër. Atë dëgjoni!” Nxënësit, posa e dëgjuan këtë zë, ranë me fytyrë për dhe e u 

trembën për së tepërmi. Jezusi u afrua, i preku e tha: “Çohuni e mos u trembni!” Ata kur i çuan 

sytë, s’panë tjetërkënd, përveç Jezusit vetëm. Ndërsa po zbrisnin nga mali, Jezusi u urdhëroi:  

“Mos i tregoni askujt çka patë, para se Biri i njeriut të ngjallet prej së vdekuri.” Mt 17, 1-9



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...
17 mars Shen Patriku
18 mars Shen Cirili i Jerusalemit
19 mars Shen Jozefi
20 mars Shen Niketa
21 mars Shen Justini
22 mars Shen Benvenuti
Takimi per Krezmim (Confirmation) ...
Te dielen 23 mars ne oren 11:15 eshte takimi per 
Krezmim (Confirmation)! 
E marta e pare e Shna Ndout...
Te marten, 18 mars, Mesha Shenjte kremtohet ne 
mbremje ne oren 7:30
Udha e Kryqit...
Te premten, 21 mars, Udha e Kryqit kremtohet ne 
mbremje ne oren 7:45
Mbremje per Pashke / Easter Party...
Te dielen e Pashkeve, date 20 prill ne oren 7PM, 
do te kemi Easter Party !
Kendojne: Liria Dedvukaj, Perparim Mefaja, me 
Erind Emiri ne tastiere. Per biletat: Luigj Narkaj  
647-241-3060, Gjovalin Selmani 647-500-3875,  Petrit 
Ujka (647) 629-7769, Misioni Shqiptar 647-558-9382.
Hakun e Kishes per vitin 2013
e ka dhene, Mentor Tinaj:

Don Gjovani K. Kokona
Agron Vata
Aleks Coku
Aleks Stolaj
Aleksander&Adrian  Cukaj
Alfons Tarazhi
Alfred Shllaku
Altin Miri

Anton Brunga
Anton Vulevic (Vulaj
Anton Malaj
Anton & Violeta  Selmanaj
Arben Toma
Arben Marku
Arben Pepa
Astrit & Ermira  Simeqi
Beniamin Hasko
Dod Ndreu
Edi Linadi
Edmond Kacorri
Elvis Bzhetaj
Enton Nesha
Erion Tase
Fabian Pllumaj
Flamur Brajoviq
Florenc Duro
Fred  Kalaj
Gac Gjoka
Gazmend Gjidoda
Gjek & Lec Gashaj
Gjergj Doshi
Gjergj Gjinaj
Gjergj & Barbara Nikolla
Gjeto Marinaj
Gjovalin Luli
Gjovalin Melaj
Gjovalin & Sandra Selmani
Ilir Shyti
Ilir Daka
Ilir Gjokaj
Jetnor Smakaj
Kreshnik Malaj
Lek Selmani
Leke Kapllaj
Linda Kalavaci
Ljuc Juncaj
Luigj Groshi
Luigj Lallinaj
Luk Gjolaj
Malot Hasaj
Marash Martini
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Ndoci
Mark Shkreli
Martin Vuktilaj
Martin Pjetri
Mentor Tinaj
Ndok  Macaj
Nikolin Vukelaj
Nua  Selmani
Nue Nikci
Nush Kacaj
Pal Rransburgaj
Paulin Marku
Paulin Lukani
Petrit  Ujkaj
Petrit  Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter Preka
Pjeter Tunaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Kacaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Prel Pepushaj
Qamil Llashtica
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Vushaj
Sokol Ujka
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Sokol Gashaj
Taulant Dedja
Tom Merditaj
Tome Ivanaj
Ton Vocaj
Tony  Isufaj
Valentin Malaj
Valete (Vladimir) Gjokaj
Vasel Dreshaj
Viktor Dokaj
Viktor Pleti
Vitor Mernacaj
Vladimir Doda
Zef Lulaj
Zef Deklaj
Zef Skrela (Shkreli)
Zef Prela

Hakun e Kishes per vitin 2014
e ka dhene, Arben Toma:

Aleks  Coku
Arben Toma
Aurel Vata
Eduard  Shkreli
Prek Lekaj
Sokol Ujka
Ton Vocaj
Viktor Pleti

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.
Predikimi i parë i Krezhmëve i atë 
Kantalamesës: kemi nevojë për kthim 
në jetën shpirtërore
Të gjejmë kohë për të heshtur, të praktikojmë agjërimin, e 
jo vetëm duke hequr dorë nga disa ushqime, por sidomos 
e kryesisht, nga teprimet e mirëqenies. Të fitojmë mbi 
gjthçka, që na ndan nga vullneti i Zotit. Kështu duhet të jenë 
Kreshmët e të krishterit, theksoi sot Atë Kantalamesa në 
meditimin e parë, propozuar Kuries Romake. Predikatari 
i Shtëpisë Papnore, duke folur sot në Kapelën e Nënës 
së Shëlbuesit të Pallatit Apostolik, reflektoi për kuptimin 
e dyzet ditëve, që i paraprijnë Pashkëve. Ndërsa javët e 
ardhshme, në praninë e Papës, do të flasë për të vërtetat 
e fesë, duke u mbështetur tek mësimet e Etërve të Kishës 
latine.  Nga Ungjilli, tek jeta e secilit nga ne: nëse Jezusi 
shkoi në shkretëtirë për 40 ditë, e atje agjëroi e edhe u 
tundua, ç’duhet të bëjmë ne, për t’i përngjarë? Pas kësaj 
pyetjeje, atë Kantalamesa e zhvendosi çdo gjest të Krishtit 
nga dymijë vjet më parë, në ditët tona. Krishti shkoi në 
shkretëtirë, e edhe ne duhet të shkojmë, duke gjetur kohë 

për të heshtur, hapësirë për të hyrë brenda vetes, për të 
zbritur në thellësi të shpirtit tonë, për të gjetur aty, pjesën 
më të vërtetë, duke qëndruar para syve të Zotit. E kjo 
na kujton thirrjen për t’u rikthyer në zemër, që vijon të 
na e bëjë Shën Agostini: “Të kthehesh në zemër, do 
të thotë të kthehesh te ajo, që është më shumë e 
jona, që është më intimja në shpirtin tonë. Për fat të 
keq, pikërisht thellësia shpirtërore është më në krizë 
se asgjë tjetër sot… ka shkaqe të reja e shkaqe të 
kahmotshme, që na pengojnë për të hyrë në vetvete, 
e më universali është fakti se përbëhemi nga shpirti 
e nga trupi, nga shpirti e materia e, prej këndej, 
jemi si mbi një rrafshinë të pjerrët, që anon nga 
poshtë e jo nga lart. Anon nga korpi, jo nga shpirti, 
nga larmitë, nga gjërat e dukshme, të prekshme, të 
kapshme… po ne kemi nevojë të anojmë nga shpirti, 
posaçërisht ne, kleri shekullar e rregulltar”. E atëhrë 
duhet të largohemi nga zhurmat, nga dëfrimet, nga 
format e larmishme të kulturës moderne, nga mjetet 
e teknologjisë, revistat, librat, televizioni, interneti, 
mjetet dixhitale, që e pushtojnë thellësinë e zemrës, e 
na i shterojnë energjitë. E ky është agjërimi, që duhet 
praktikuar sot. Jezusi ndenji pa ngrënë, ky ishte agjërimi 
i tij, i kohës kur zbriti ndër ne. Epoka jonë kërkon forma 
të reja agjërimi: “Agjërimi sot, ai më domethënësi, … 
quhet përkorje… heqje dorë vullnetarisht nga rehatitë 
e vogla e të mëdha, nga ajo që është e panevojshme 
e nganjëherë edhe e dëmshme për shëndetin. 
Agjërim sot është solidariteti me të varfërit…. është 
kundërshtimi i mendësisë konsumistike, në një botë 
që i bën komoditetet, përdorimin, blerjen, qëllimin e 
vet kryesor, mekanizmin, që mban në këmbë gjithë 
sistemin. T’i lësh mangut vetes ndonjë gjë, që nuk 
është e domosdoshme, është më me fryt, sesa të 
bësh ndonjë pendesë tjetër, të menduar për vete, 
gjatë Kreshmëve”. Mbi të gjitha, atë Kantalamesa foli 
për heqje dorë nga pamjet, që kanë të bëjnë me dhunën, 
me sensualitetin, që ngacmojnë instinktet më të ulëta e 
krijojnë ide të rreme për jetën, sepse pikturojnë një botë 
të bukur, të shëndetshme, të përkryer, të pasur me sende, 
deri në atë pikë, sa ta nxisin për rebelim, atë që nuk i ka 
gjithë ato mrekulli, të cilat i shikon ditë natë në mjetet e 
komunikimit: “Një tip tjetër agjërimi, është ai i fjalëve 
të këqija. E fjalë të këqija nuk janë vetëm blasfemitë, 
natyrisht, as vetëm fjalët e ndyra; janë fjalët, që 
presin si thika me dy teha, fjalët që vrasin, që vënë 
në dukje vetëm anën më të ligshtë të vëllait, që lindin 
dyshime e ushqejnë dyshime, duke mbjellë sherre e 
shamata”. Duhet hequr dorë edhe nga gjithçka, që mund të 
shkaktojë pakënaqësi, poshtërim, fyerje. E nëse të shpëton 
padashur ndonjë fjalë fyese, duhet zbutur menjëherë efekti 
i saj, duke kërkuar falje.  Së fundi, predikatari i Shtëpisë 
Papnore kujtoi se Shejtani nuk na lë rehat as ne: na tundon, 
pikërisht siç bëri me Krishtin në shkretëtirë. Inteligjencë e 
çoroditur e çoroditëse, Djalli përdor gjërat e mira, si mjete për 
ta shkëputur njeriun nga Zoti. Atëherë mund të themi se paraja 
e përdorur mirë, e seksualiteti, i jetuar mirë, janë dhuratë e 
Zotit, por në se përdoren nga Djalli, për të na tunduar, në se 
kthehen në idhuj, atëherë bëhen shkatrrimtare për ne e për 
gjithë ata, që na rrethojnë. Ç’duhet bërë, atëhere? Të nisemi 
për në shkretëtirë, shpjegoi predikatari i Shtëpisë Papnore, 
e të kërkojmë dialogun e thellë me Zotin, duke u shkëputur 
për këto 40 ditë nga gjithçka e tepërt, që na e pengon këtë 
dialog. Hyji deshi që Krishti të merrte fytyrë njerëzore, 
zemër njerëzore, për të na ndihmuar ta duam, ashtu si dimë 
të duam ne, përfundoi rregulltari kapuçin. Shpirti Shenjt, që 
e nxiti Jezusin të shkonte në shkretëtirë, sot na nxit edhe ne 
kah shkretëtira pikërisht për këtë, për ta ndjerë përsëri veten 
plotësisht me Zotin.
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St. Joseph
Feastday: March 19  
Patron of the 
Universal Church
Everything we know 
about the husband of 
Mary and the foster 
father of Jesus comes 
from Scripture and that 
has seemed too little 
for those who made up 
legends about him.
We know he was a 
carpenter, a working 
man, for the skeptical 
Nazarenes ask about 
Jesus, “Is this not 
the carpenter’s son?” 
(Matthew 13:55). He 
wasn’t rich for when he 
took Jesus to the Temple 
to be circumcised and 
Mary to be purified he 
offered the sacrifice of 
two turtledoves or a pair 
of pigeons, allowed only 

for those who could not afford a lamb (Luke 2:24).
Despite his humble work and means, Joseph came from a royal 
lineage. Luke and Matthew disagree some about the details of 
Joseph’s genealogy but they both mark his descent from David, 
the greatest king of Israel (Matthew 1:1-16 and Luke 3:23-38). 
Indeed the angel who first tells Joseph about Jesus greets him 
as “son of David,” a royal title used also for Jesus.
We know Joseph was a compassionate, caring man. When he 
discovered Mary was pregnant after they had been betrothed, 
he knew the child was not his but was as yet unaware that 
she was carrying the Son of God. He planned to divorce Mary 
according to the law but he was concerned for her suffering 
and safety. He knew that women accused to adultery could be 
stoned to death, so he decided to divorce her quietly and not 
expose her to shame or cruelty (Matthew 1:19-25).
We know Joseph was man of faith, obedient to whatever God 
asked of him without knowing the outcome. When the angel 
came to Joseph in a dream and told him the truth about the 
child Mary was carrying, Joseph immediately and without 
question or concern for gossip, took Mary as his wife. When the 
angel came again to tell him that his family was in danger, he 
immediately left everything he owned, all his family and friends, 
and fled to a strange country with his young wife and the baby. 
He waited in Egypt without question until the angel told him it 
was safe to go back (Matthew 2:13-23).
We know Joseph loved Jesus. His one concern was for the safety 
of this child entrusted to him. Not only did he leave his home to 
protect Jesus, but upon his return settled in the obscure town of 
Nazareth out of fear for his life. When Jesus stayed in the Temple 
we are told Joseph (along with Mary) searched with great anxiety 
for three days for him (Luke 2:48). We also know that Joseph 
treated Jesus as his own son for over and over the people of 
Nazareth say of Jesus, “Is this not the son of Joseph?” (Luke 4:22)

We know Joseph respected God. He followed God’s commands 
in handling the situation with Mary and going to Jerusalem to 
have Jesus circumcised and Mary purified after Jesus’ birth. 
We are told that he took his family to Jerusalem every year 
for Passover, something that could not have been easy for a 
working man.
Since Joseph does not appear in Jesus’ public life, at his death, 
or resurrection, many historians believe Joseph probably had 
died before Jesus entered public ministry.
Joseph is the patron of the dying because, assuming he died 
before Jesus’ public life, he died with Jesus and Mary close to 
him, the way we all would like to leave this earth.
Joseph is also patron of the universal Church, fathers, 
carpenters, and social justice.
We celebrate two feast days for Joseph: March 19 for Joseph the 
Husband of Mary and May 1 for Joseph the Worker.
There is much we wish we could know about Joseph -- where 
and when he was born, how he spent his days, when and 
how he died. But Scripture has left us with the most important 
knowledge: who he was -- “a righteous man” (Matthew 1:18).
In His Footsteps:
Joseph was foster father to Jesus. There are many children 
separated from families and parents who need foster parents. 
Please consider contacting your local Catholic Charities or 
Division of Family Services about becoming a foster parent.
Prayer:
Saint Joseph, patron of the universal Church, watch over the 
Church as carefully as you watched over Jesus, help protect it 
and guide it as you did with your adopted son. Amen
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Radio Maria!
Degjoje drejtperdrejt ne 
www.radiomaria.al


