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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 

 

Ardhja 
 

29 Nëntor 2015 

Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Do të ketë shenja në diell, në hënë e në 
yje. Mbi tokë popujt do të gjenden ngushtë, të tmerruar prej gjëmës së detit e prej 
valëve të tija. Njerëzve do t’u dalë shpirti prej frikës dhe pritjes ç’do të ndodhë me 
botën, sepse trupat qiellorë do të lëkunden e atëherë do ta shohin Birin e njeriut duke 
ardhur mbi re me fuqi të madhe e me madhëri. Kur të fillojnë të ndodhin këto, 
drejtohuni dhe çojeni kryet lart dhe dijeni se është afër çlirimi juaj! Kini kujdes veten që 
zemrat tuaja të mos kalamenden prej grykësisë, prej shfrenisë e prej kujdesevet të 
jetës që ajo ditë të mos ju vijë papritmas, sepse ajo ditë do të vijë porsi kurth mbi të 
gjithë banorët e tokës mbarë. Prandaj, rrini zgjuar e lutuni në çdo moment që të mund 
t’u shpëtoni të gjitha këtyre që do të ndodhin e të mund të qëndroni para Birit të 
njeriut.” Lk 21, 25-28.34-36 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:30 pm 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 Nëntor  Shen Andreu apostull 
03 Dhjetor Shen Françesk Ksaveri 
04 Dhjetor Shen Gjoni I Damaskut 
06 Dhjetor Shen Nikolla 
 
Nata e Shen Kollit…  
Te shtunen 5 Dhjetor Mesha Shenjte kremtohet 
ne mbremje ne oren 6:30 
 
Haku Kishes 2015…  

Deri tani kane dhene Mirash Lallinaj, Luvigj 
Lallinaj, Viktor Gjokaj, Paulin Qosaj, Paulin 
Marku, Sokol Sterbyci, Ljuc Juncaj, Ndue Cacaj, 
David Shtjefhilaj: 

Aleks	   Coku	  
Aleks	   Dragu	  
Alfred	  	   Shllaku	  
Altin	   Miri	  
Anton	   Malaj	  
Anton	   Tinaj	  
Anton	   Brunga	  
Arben	   Pepa	  
Arben	   Toma	  
Astrit	   Simeqi	  
Augustin	   Bakaj	  
Beniamin	   Hasko	  
David	   Shtjefhilaj	  
Dritan	   Lumaj	  
Edi	   Linadi	  
Eduard	   Shkreli	  
Elbert	   Gashi	  
Fatmir	   Qosaj	  
Franc	   Shestani	  
Fred	   Kalaj	  
Gac	   Gjoka	  

Gezim	   Vushaj	  
Gezim	   Lanazi	  
Gjelosh	   Vushaj	  
Gjergj	   Gjinaj	  
Gjeto	   Marinaj	  
Gjovalin	   Ftoni	  
Ilir	   Shyti	  
Ilir	   Gjoka	  
Ilir	  	   Daka	  
Kreshnik	   Kapaj	  
Ladi	   Lumaj	  
Lec	   Gashaj	  
Lek	   Tarazhi	  
Lek	   Selmani	  
Leke	   Kapllaj	  
Ljuc	   Juncaj	  
Luk	   Gjolaj	  
Lule	   Tinaj	  
Luvigj	   Lallinaj	  
Marash	   Martinaj	  
Marin	   Muzhani	  
Mario	   Martini	  
Mark	   Shkreli	  
Mark	   Ndoci	  
Martin	   Pjetri	  
Martin	   Vukelaj	  
Mhill	   Ftoni	  
Mhill	   Bregu	  
Mirash	   Lallinaj	  
Nik	   Biqi	  
Nikolle	   Lumaj	  
Nua	   Selmani	  
Nue	   Cacaj	  
Nush	   Kaçaj	  
Pal	   Rransburgaj	  
Paulin	   Gjerkaj	  
Paulin	   Lukani	  
Paulin	   Qosaj	  
Paulin	   Marku	  
Petrit	  	   Ujka	  
Pjeter&Bep	   Dreshaj	  
Prek	   Spaqi	  
Prek	   Lekaj	  
Preke	   Gjonaj	  
Prel	   Pepushaj	  
Shpend	   Pllumaj	  
Sokol	   Sokoli	  
Sokol	   Ujka	  
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Sokol	   Sterbyci	  
Taulant/Elvis	   Gjerkaj	  
Ton	   Vocaj	  
Tonin	  Prek	   Sufaj	  
Viktor	   Pleti	  
Viktor	   Gjokaj	  
Vitor	   Mernacaj	  
Vladimir	   Doda	  
Zef	   Lulaj	  

 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. 
 
Koha e Ardhjes, kohë e 
pritjes, e përtëritjes 

 
Koha e Ardhjes, është kohë e pritjes, e 
përtëritjes. E kurrë kohë amullie, kurrë 
kohë e zbrazët. Pa pritje nuk mund të 
kuptohet dëshira për t’u takuar. S’ka 
takim, pa pritje… 
Pritja është kryesisht ndjesi shpirtërore. 
Edhe nëse përjashta mund të mos ketë 
asgjë të veçantë, në thellësi të shpirtit 
ndjejmë dëshirën e çuditshme për të 
zbukuruar gjithçka për rreth nesh, që të 
mund ta presim denjësisht Atë, që vjen. E 
që të mos ndjehemi vetëm. 
Pritja e zhduk vetminë e frika shndërrohet 
në gëzimin e takimit 
Pritja, duke hyrë në jetën e shpirtit, i hap 
të gjitha portat, për qiellin e tokën. Nën 
hijen e sendeve shpirti kërkon Zotin, 
kërkon komunikimin me jetën. Shpirti, që 
pret, ka etje për Zotin e për shokun. E 
deri mendimi i të sosurit vjen me hapa të 
lehta, butësisht, si Ai që po pret. 
Në përvojën e fesë, të gjithë besimtarët e 

jetojnë kohën e pritjes, të cilën Liturgjia e 
Ardhjes na e paraqet si përgatitje për 
takim e shprehje të gatishmërisë për ta 
pritur Zotin. Nësa Ai vjen përvujtërisht, 
në kërkim të njeriut, që ta përtërijë 
miqësinë dhe besën e dhënë, si dhuratë e 
festës së dhuratave. 
Koha e Pritjes hap para nesh një shteg të 
çmuar, atë që çon në risimin e zemrës, të 
mendjes, të kujtesës e të vullnetit. Synon 
të na bëjë të vetëdijshëm për takimin me 
Atë, që duke qenë pambarimisht i Madh, 
bëhet fare i vogël, pambarimisht i Lartë, 
bëhet fare i përulur, për të arritur, 
kështu, në zemrën e çdo krijese: me Jezu 
Krishtin. 
Zërat e jashtme të botës ushtojnë e rruga 
ndahet më dysh. Gjysma akull e gjysma 
diell. Ecim kah dielli me përvojën e fesë, 
duke shfletuar së bashku 25 faqe me 
reflektime të shkurtëra për udhën e 
pritjes, të lutjes, të kujtesës, të të gjitha 
dëshirave, që fshihen në shpirtin tonë. 
Nuk ka ndonjë rend të posaçëm në 
radhitjen e tyre. I vendosëm si etapa të 
përditshme të një shtegtimi, drejt vendit 
të takimit me Atë, që na paraprin e që i 
pret të gjithë ata, të cilët e kërkojnë! 
Atëhere errësira, e sulmuar nga drita e 
pritjes, davaritet, duke i lënë vendin një 
muzgu të ndritur, kur njeriu që pret, arrin 
te caku: te Shpella e Betlehemit. 
 
 
The Season of Advent:  
Anticipation and Hope 
 
Advent is the beginning of the Church 
Year for most churches in the Western 
tradition. It begins on the fourth Sunday 
before Christmas Day, which is the 
Sunday nearest November 30, and ends 
on Christmas Eve (Dec 24).  
The word Advent means "coming" or 
"arrival." The focus of the entire season is 
preparation to celebrate the birth of Jesus 
the Christ in his First Advent, and the 
anticipation of the return of Christ the 
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King in his Second Advent. Thus, Advent 
is far more than simply marking a 2,000 
year old event in history. It is celebrating 
a truth about God, the revelation of God 
in Christ whereby all of creation might be 
reconciled to God. That is a process in 
which we now participate, and the 
consummation of which we anticipate. 
Scripture reading for Advent will reflect 
this emphasis on the Second Advent, 
including themes of accountability for 
faithfulness at His coming, judgment on 
sin, and the hope of eternal life. 

In this double focus on past and future, 
Advent also symbolizes the spiritual 
journey of individuals and a congregation, 
as they affirm that Christ has come, that 
He is present in the world today, and that 
He will come again in power. That 
acknowledgment provides a basis for 
Kingdom ethics, for holy living arising 
from a profound sense that we live 
"between the times" and are called to be 
faithful stewards of what is entrusted to 
us as God’s people. So, as the church 
celebrates God’s inbreaking into history in 
the Incarnation, and anticipates a future 
consummation to that history for which 
"all creation is groaning awaiting its 
redemption," it also confesses its own 
responsibility as a people commissioned 
to "love the Lord your God with all your 
heart" and to "love your neighbor as 
yourself." 
Advent is marked by a spirit of 
expectation, of anticipation, of 
preparation, of longing. There is a 
yearning for deliverance from the evils of 
the world, first expressed by Israelite 
slaves in Egypt as they cried out from 
their bitter oppression. It is the cry of 
those who have experienced the tyranny 
of injustice in a world under the curse of 
sin, and yet who have hope of deliverance 
by a God who has heard the cries of 
oppressed slaves and brought 
deliverance! Part of the expectation also 
anticipates a judgment on sin and a 

calling of the world to accountability 
before God. We long for God to come and 
set the world right! Yet, as the prophet 
Amos warned, the expectation of a 
coming judgment at the "Day of the Lord" 
may not be the day of light that we might 
want, because the penetrating light of 
God’s judgment on sin will shine just as 
brightly on God’s people. Because of the 
dual themes of threat and promise, 
Advent is a time of preparation that is 
marked by prayer. While Lent is 
characterized by fasting and a spirit of 
penitence, Advent’s prayers are prayers 
of humble devotion and commitment, 
prayers of submission, prayers for 
deliverance, prayers from those walking 
in darkness who are awaiting and 
anticipating a great light (Isa 9)! 
 
Offerings: Finding the true Jesus 
as Advent nears 
 
 
 

 
 

 


