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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 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

Hyrja ne Jerusalem 
 

29 Mars 2015 

Kur iu afruan Jerusalemit, te Betfaga e te Betania, afër Malit të Ullinjve, Jezusi i dërgoi dy prej 
nxënësve të vet dhe u tha: “Shkoni në fshatin që është para jush. Posa të hyni, do ta gjeni një 
gomar të lidhur, të cilit askush ende nuk i hypi në shpinë. Zgjidheni e ma bini. Po qe se 
ndokush ju pyet: ‘Çka po bëni ashtu?’ – përgjigjuni: ‘Po i duhet Zotërisë’, dhe ai menjëherë do 
ta kthejë prapë këtu.” Ata shkuan, e gjetën gomarin e lidhur përjashta te dera në rrugë dhe e 
zgjidhën. Disa që ndodhën aty i pyetën: “Çka po bëni? Pse po e zgjidhni gomarin?” Nxënësit 
përgjigjën si u kishte thënë Jezusi. Nuk i penguan. Ata ia çuan gomarin Jezusit, qitën mbi të 
petkat e veta dhe Jezusi hypi në të. Shumë njerëz i shtrinë petkat e veta udhës e disa tjerë 
gemat që këputnin nëpër ara. Si ata që shkonin para Jezusit, si ata që i shkonin pas, klithnin: 
“Hosana! Qoftë bekuar ai që vjen në Emër të Zotit! Qoftë bekuar Mbretëria që po vjen e atit 
tonë Davidit! Hosana në qiejtë më të lartat!” Mk 11, 1-10 

 



 

      2 

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 
 
Kalendari liturgjik... 
2 Prill  E Enjtja e Madhe 
3 Prill  E Premtja e Madhe 
4 Prill  Nata e Vigjilies se Pashkeve 
5 Prill  E diela e Ringjalljes 
 
 
Java e Madhe…  
Te	   premten	   ne	   oren	   7	   pm	  Mundimet	   e	  
Krishtit.	  
Te	   shtunen	   ne	   oren	   10	   pm	   Mesha	   e	  
Madhe	  e	  Ringjalljes.	  
	  
 
Rrefime te Premten e Madhe… 
 
Rrefime do te kete ne oren 11 am dhe ne oren 6 
pm 
 
 
Bekimi I Bukes…  
 
Te shtunen gjate Meshes se ores 10 pm, sapo te 
bekohet Uji menjehere do te bekohet edhe buka. 
 
 
 
Viti 2015, kalendar aktivitetesh…  
Te	  shtunen	  11	  Prill	  Easter	  Party;	  te	  dielen	  
9	   Gusht	   dita	   e	   piknikut;	   te	   dielen	   6	  
Shtator	   shtegtimi	  ne	  Midland	  Ontario;	   te	  
shtunen	   28	   Nëntor	   Party	   festa	   e	  
Pavaresise;	   te	   shtunen	   19	   Dhjetor	  
Christmas	  Party. 

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. 
 
 
 
Te shtunen 11 prill Easter Party 
Darke me muzike live: Kendojne Artur Matija, 
Emiljano Talo te shoqeruar nga Dritan Papa 
Adresa : 739 Browns Line Etobicoke 
Biletat    $70 te rritur      $30 femijet (7-13 vjeç) 
Kontakto: Luigj Narkaj 647.241.3060 Nik Biqi 
647.309.0592 Petrit Ujkaj 647.629.7769 
Gjovalin Selmani 647.500.3875 

 
 
 
Kursi i gjuhes shqipe…  
Çdo	   te	   diele	   ne	   oren	   11	   te	   ambientet	   e	  
Kishes	   ne	   Browns	   Line	   vazhdon	   kursi	   i	  
gjuhes	  shqipe	  per	  femijet	  (Ph.	  416.503-‐4509)	  	  
 
 
 

 EAR JESUS, 
help me to spread Thy fragrance everywhere I 
go. Flood my soul with Thy spirit and love. 
Penetrate and possess my whole being so 
utterly that all my life may only be a radiance of 
Thine. Shine through me and be so in me that 
every soul I come in contact with may feel Thy 
presence in my soul. Let them look up and see 
no longer me but only Jesus. Stay with me and 
then I shall begin to shine as you shine, so to 
shine as to be a light to others. 
 

------------------------------ 
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Papa Françesku: 
Të dëgjojmë Ungjillin, 

jo telenovelat. 
Jezusi është shpresë 

 
Kundrimi i përditshëm i Ungjillit na ndihmon të 
kemi shpresën e vërtetë. Këtë nënvizoi Papa 
Françesku në homelinë e Meshës së mëngjesit 
kremtuar në Shtëpinë e Shën Martës, në Vatikan, 
duke na mësuar uratën e kundrimit. Ati i Shenjtë 
Bergoglio i nxiti përsëri besimtarët ta marrin çdo ditë 
në dorë Ungjillin, edhe vetëm për 10 minuta, për të 
biseduar me Zotin, e të mos humbet kohë duke 
shikuar telenovela apo duke dëgjuar thashethemet e 
të afërmit. Kështu Papa propozon “uratën 
kundruese”, përqendrimin e “vështrimit tonë mbi 
Jezu Krishtin” e mbi Ungjillin, pa humbur kohën 
duke u marrë me “thashetheme” a duke shikuar 
“telenovela” të kota. Cili është thelbi i shpresës? T’i 
mbajmë gjithnjë sytë ngulur tek Jezusi. Françesku e 
shtjelloi homelinë, i nxitur nga fragmenti i Letrës 
drejtuar Hebrenjve, që flet pikërisht për shpresë. 
Papa nënvizoi se po të mos e dëgjojmë Zotin, 
ndoshta edhe mund të jemi optimistë, mund të kemi 
ndjete të mira. Por shpresa na mëson t’ia ngulim 
gjithnjë sytë Jezusit. Duke u nisur prej kësaj, Papa e 
përqen droi reflektimin tek lutja e kundrimit. 
Françesku vërejti se është mirë të thuhet Rruzarja 
ditë për ditë, të flitet për ditë me Zotin, kur kemi 
vështirësi, ose me Zojën e me shenjtorët. Por, shtoi, 
ka shumë rëndësi të bëjmë lutjen e kundrimit, e kjo 
mund të bëhet vetëm me Ungjillin në dorë: “Si mund 
ta bëj kundrimin me Ungjillin e sotëm? Shikoj se 
Jezusi ishte në mes turmës, rreth tij kishte shumë 
njerëz. Pesë herë e përsërit ky fragment fjalën 
‘turmë’. ‘Po Jezusi, nuk pushonte kurrë?’ - mund të 
mendoj unë: ‘Gjithnjë në mes të turmës’… ‘Po, pjesa 

më e madhe e jetës së Jezusit kaloi rrugëve, me 
turmën. Po a nuk pushonte kurrë? Pushonte, na e 
thotë Ungjilli, që e përshkruan duke fjetur në barkë, 
kur erdhi stuhia e dishepujt e zgjuan. Jezusi ishte 
gjithnjë në mes të njerëzve. E shikoj Jezusin kështu, 
e kundroj kështu, e përfytyroj kështu. E ia them 
Jezusit atë, që më vjen në mendje t’ia them”. Jezusi, 
tha akoma Papa duke shtjelluar Ungjillin e sotëm, 
kujtohet menjëherë, kur një grua e sëmurë, nga mesi 
i turmës, e prek. Zoti jo vetëm që e kupton turmën, 
por edhe e ndjen, ndjen si rreh zemra e secilit nga ne, 
e secilit. Ka kujdes për të gjithë e për secilin, 
gjithnjë! E njëjta gjë, shtoi Papa, kur kreu i 
sinagogës shkon e i tregon se e ka vajzën të sëmurë 
rëndë: e Ai lë gjithçka e merret me të. Françesku 
vijoi të përfytyrojë atë që ndodhte në këtë çast. 
Jezusi arrin në shtëpi, gratë qajnë, sepse vajza ka 
vdekur, por Zoti u thotë të qetësohen e njerëzit nisin 
ta tallin. Këtu, nënvizoi Papa, shikojmë durimin e 
Jezusit. E pastaj, pas ngjalljes së vajzës, Jezusi, në 
vend që të kujtojë se kjo ishte “Forca e Zotit”, u 
thotë njerëzve të shtëpisë: “Ju lutem, jepini të hajë”. 
Jezusi, vërejti Papa, ka gjithnjë hollësira të vogla 
para Tij. E kjo që bëra unë, me këtë Ungjill, kujtoi 
Papa, është pikërisht lutja e kundrimit: ta marrësh 
Ungjillin, ta lexosh, të përfytyrosh skenën, të 
përfytyrosh atë, që po ndodh e të flasësh me Jezusin 
fjalët, që të dalin nga zemra: “E me këtë ne bëjmë të 
rritet shpresa, sepse ia kemi ngulur fort sytë Jezusit. 
Bëjeni këtë lutje kundrimi. ‘Po unë kam shumë gjëra 
të tjera për të bërë. Kam shumë punë!’. Po 15 minuta 
duhet t’i kesh të lira, kur je në shtëpi tënde; merre 
atëherë Ungjillin, një fragment të vogël, përfytyroje 
atë, që ndodh e fol me Jezusin për këtë. Kështu syri 
yt do të ngulet fort mbi Jezusin, e jo aq mbi 
telenovelat, për shembull. E edhe veshi yt do të 
ngulet mbi fjalët e Jezusit, e jo mbi përgojimet e të 
afërmit, të së afërmes”. E kështu, pohoi, lutja e 
kundrimit na ndihmon për të shpresuar. Për të jetuar 
gjithnjë me frymën e Ungjillit. Për t’u lutur gjithnjë. 
Françesku i ftoi besimtarët të thonë lutje, të thonë 
Rruzaren, të flasin me Zotin, por të bëjnë edhe lutjen 
e kundrimit, për t’i mbajtur gjithnjë sytë ngulur mbi 
Jezusin. Nga kjo lutje, rikujtoi, vjen shpresa. E 
kështu jeta jonë e krishterë lëviz në këtë kornizë, 
ndërmjet kujtimit e shpresës: “Kujtimi i gjithë udhës 
së bërë, i gjithë hireve të marra nga Zoti. E i 
shpresës, duke parë Zotin, i vetmi që mund të na japë 
shpresë. E për ta parë Zotin, për ta njohur Zotin, të 
marrim Ungjillin e ta bëjmë lutjen e kundrimit. Sot, 
për shembull, gjeni 10-15 minuta, jo më tepër, e 
lexoni Ungjillin, përfytyroni e thoni ndonjë gjë 
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Jezusit. E asgjë më. E kështu do ta njihni më mirë 
Jezusin e shpresa juaj do të rritet. Mos harroni t’i 
mbani sytë ngulur te Jezusi. Për këtë ju ndihmon 
lutja e kundrimit”. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

“Ruaje zemrën!”: me Papën, 
drejt Pashkëve. Puna e 
pendimit 

 

Fjala e fundit e doracakut të Papa 
Françeskut, që përgatiti për udhën tonë 
kreshmore: Puna e pendimit.  
 
Për të vijuar me 5 fragmente të Udhës së 
Kryqit, shkëputur nga libri i sapobotuar i 
Papës, “Logjika e dashurisë”. Përmes tij, 
Françesku na drejton ftesën: “Ndihmojeni 
njeriun, që vuan. Kështu do të shëroni 
plagët tuaja!”. 
 
 
Puna e pendimit…  
o Zoti im, 
po më vjen keq me gjithë zemër 
për të gjitha mëkatet që kam bërë, 
pse kam humbur Parrizin 
e kam merituar ferrin. 
Por më fort se të kam fyer Ty, 
o e mira e pambaruar, që aq fort më ke 
dashur. 
Mëshirë, o Zot, më fal, o Zot, 
po të jap fjalën 
me ndihmë tënde, 
nuk do të fyej me asnjë mëkat! 
Amen! 
 


