
      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 

 

Bëjini  nxënës të mi  
të gjithë popujt 

 
28 Maj 2017 

Ndërkaq të njëmbëdhjetë nxënësit shkuan në Galile, në atë mal, ku u kishte urdhëruar 
Jezusi.  
Kur e panë, e adhuruan, por disa dyshuan. 
Jezusi u afrua e u tha: “Më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë.  
Prandaj, shkoni e bëjini nxënës të mi të gjithë popujt! Pagëzoni në Emër të Atit e të Birit 
e të Shpirtit Shenjt!  
Mësojini të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar! Dhe, ja, unë jam me ju gjithmonë - deri 
në të sosur të botës!”  Mt 28,16-20 
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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…  
30 Maj  Shen Zhan d’Ark 
31 Maj  Pasia e Zojes 
01 Qershor Shen Justini 
02 Qershor Shen Marçelini dhe Pjetri 
03 Qershor Shen Karl Lwnga e shoket martire 
04 Qershor Rreshajet 
 
Te marteve te Shna Ndout Mesha 
kremtohet ne oren 7:30pm 
 
Kungimet e Para dhe 
Krezmimet… 
Data e kremtimit te Kungimeve te 
Para, te Krezmimeve, dhe Pagezimi 
i te rriturve; eshte e diela 11 
Qershor 
 
Haku Kishes 2017…  E ka dhene: Ndue 
Cacaj  
Aleks	 Coku	
Altin	 Miri	
Arben	 Toma	
Arben	 Marku	
Arben	 Therqaj	
Ardian	 Dashi	
Artan	 Vuksani	
Beniamin	 Hasko	
Dede	 Ukaj	
Frederik	 Gjergji	
Gjergj	 Nikolla	
Gjergj	 Gjinaj	
Ilir	 Shyti	
Ilir	 Frrokaj	
Kol	 Pepa	
Ljuc	 Junçaj	
Luigj	 Gojani	

Luk	 Gjolaj	
Luvigj		 Lallinaj	
Marash	 Martinaj	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Mirash	 Lallinaj	
Nikolin	 Vukelaj	
Nikolle	 Lumaj	
Nush	 Dokaj	
Paulin	 Marku	
Paulin	 Lukani	
Pjerin	 Brucaj	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter&Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Spaqi	
Prek	 Lekaj	
Tefe	 Ndoci	
Ton	 Vocaj	
Valmir	 Gjinaj	
Vaso	 Gjuravçaj	
Zef	 Deklaj	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte!      
       
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …  Ndue Cacaj 1000 
Sokol	Sterbyci	 10000	
Pjeter&Bep	Dreshaj	 10000	
Ton	Vocaj																																 10000	
Aleks	Coku	 5000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luigj	Narkaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
Anton	Malaj	 4000	
Arben	Pepa	 3000	
Luvigj	Lallinaj	 3000	
Mirash	Lallinaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Anton	Brunga	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Altin	Miri	 2000	
Artan	Vuksani	me	
vellezer	 2000	

Dritan	Lumaj	 2000	
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Edmond	Ramaj	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Prek	Lekaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Tom	Prekulaj	 2000	
Lek	Selmani																																										1500	
Ndue	Selmani	 1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Arben	Toma	 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Gjovalin	Melaj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Qamil	Llashtica	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Sokol	Noshi	 1000	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Kol	Pepa	 500	
Lec	Ndoj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
 
 

 
Pope Francis 
 @Pontifex 
Let us pray for our Coptic brethren in Egypt who were 
killed because they did not want to renounce the faith. 

Papa: Jezusi është avokati ynë, 
t’ia besojmë çështjet më të 
rëndësishme! 

“Të mos fundosemi në detin e të këqijave 
të jetës”. Këtë kujtoi Papa, duke kremtuar 
Meshën në Sheshin Kenedy të Gjenovës. 
Gjatë ditëve tona  rendim e punojmë 
shumë, merremi me një mori gjërash, 
pastaj rrezikohemi të arrijmë në mbrëmje 
të lodhur e me shpirtin e rënduar, të 
ngjashëm me një anije ngarkuar me 
mallra që, pas një lundrimi të lodhshëm, 
hyn në port me një dëshirë të vetme: të 
ankorohet e të shuajë dritat - vërejti 
Papa. - Të jetosh gjithnjë në rendje, me 
shqetësimin e njëmijë sendeve që duhen 
bërë, ka rrezik të habitemi, të mbyllemi 
në vetvete e të shqetësohemi edhe për 
gjëra pa pikë rëndësie: 
“Që të mos fundosemi në detin e të këqijave të 
jetës, duhet të kujtohemi ditë për ditë ta hedhim 
spirancën në Zotin: t’i çojmë para tij barrët e 
rënda, njerëzit, situatat, t’ia besojmë gjithçka. 
Kjo është forca e lutjes, që lidh qiell e dhe, që i 
krijon Zotit kushtet të ndërhyjë në kohën tonë”. 
Jezusi është si avokat, të cilit mund t’ia 
besojmë çështjet më të vështira - kujtoi 
Papa – Ja, fjala-kyçe e pushtetit të 
Jezusit: ndërmjetësim! Jezusi 
ndërmjetëson pranë Atit për ne çdo ditë, 
çdo çast. Në çdo lutje, në çdo kërkesë 
tonën për falje, posaçërisht në Meshë, 
Jezusi ndërmjetëson; i tregon Atit shenjat 
e jetës së tij të flijuar, plagët e tij. E 
ndërmjetëson, duke  nxjerrë për ne hirin 
e mëshirës. Eshtë avokati ynë e, kur kemi 
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ndonjë çështje të rëndësishme, bëjmë 
mirë t’ia besojmë, t’i themi: 
“O Zot Jezus, ndërmjetëso për mua, për ne, për 
këtë njeri, për këtë situatë”. 
Lutja e krishterë - kujtoi Papa Bergoglio - 
nuk është mënyrë për të ndenjur paksa 
në paqe me vetveten, ose për të gjetur 
harmoni shpirtërore: ne lutemi ‘për ta 
çuar gjithçka para Zotit, për t’ia beauar 
botën: lutja është ndërmjetësim. Nuk 
është qetësi, është bamirësi. Lutje do të 
thotë të kërkosh, të lypësh, të trokasësh. 
Është të vihesh në lojë, për të 
ndërmjetësuar, duke ngulmuar para Zotit 
njëra palë, për tjetrën. Të 
ndërmjetësojmë pa u lodhur kurrë: kjo, 
përgjegjësia jonë e parë, sepse lutja 
është forca, që e çon përpara botën. 
Është misioni ynë, mision që në të njëjtën 
kohë kërkon lodhje e jep paqe. Ja pra, 
pushteti ynë: nuk duhet të dalim mbi të 
tjerët, e as të bërtasim më fort, sipas 
logjikës së kësaj bote, por të përdorim 
forcën e butë të lutjes, me të cilën mund 
të ndalojmë edhe luftërat e të fitojmë 
paqen. 
Gjatë homelisë, Papa e krahasoi të 
krishterin me maratonomakun. Nuk është 
vrapues shpejtësie, as kampion, që duhet 
të arrijë i pari. Është shtegtar, misionar, 
maratonomak që çon lajmin e shpresës. I 
butë, por i vendosur të vrapojë plot 
besim, e njëkohësisht aktiv; plot me 
frymë krijuese, e njëkohësisht me 
respekt; i shkathët e i hapur, punëdashës 
e solidar. Me këtë stil t’i përshkojmë 
udhët e botës. Si për dishepujt e 
zanafillës janë udhët e botës: e sidomos 
atje ku Zoti pret të njihet, sot: 
“Si në origjinë, Zoti dëshiron që kumtimi të çohet 
me forcën e Tij: jo me forcën e botës, por me 
forcën  e kulluar e të butë të dëshmisë gazmore. 
Kjo është urgjente! T’i kërkojmë Zotit hirin të 
mos fosilizohemi në çështje, që nuk janë 
themelore, por t’i kushtohemi me mish e me 
shpirt urgjencës së misionit. T’ua lëmë të 
tjerëve  përgojimet e diskutimet e shtira të atyre, 
që vetë flasin e vetë dëgjojnë e të punojmë 
konkretisht për të mirën e përbashkët e për 
paqen”.  

  

 
 

 

 

 


