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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 

 

Kokrra e grurit 
 

22 Mars 2015 

Në atë kohë, ndër ata që kishin ardhur në festë për të adhuruar, ishin edhe disa grekë. Ata iu afruan 
Filipit, që ishte prej Betsaidës së Galilesë, dhe iu lutën: “Zotëri, dëshirojmë ta shohim Jezusin.” Filipi 
shkoi dhe i tha Andreut; Andreu e Filipi shkuan e i treguan Jezusit. Jezusi u përgjigji: “Arriti ora të 
lavdërohet Biri i njeriut. Përnjëmend, përnjëmend po ju them: nëse kokrra e grurit e mbjellë në dhe 
nuk vdes, jet e vetme; po nëse vdes, jep shumë fryt! Kush e do jetën e vet, do ta humbë. Ai që e 
urren jetën e vet në këtë botë, ai do ta ruajë për jetën e pasosur. Kush do të më shërbejë, le të vijë 
mbas meje. Ku jam unë, atje do të jetë edhe shërbëtori im. Atë që do të më shërbejë, do ta nderojë 
Ati im. Tani shpirtin e kam të tronditur, e ç’të them? O Atë, më shpëto nga kjo orë? Porse, fill për këtë 
erdha në këtë orë! O Atë, jepi lavdi Emrit tënd!”. Ndërkaq jehoi një zë prej qiellit: “E lavdërova dhe 
prapë do ta lavdëroj!” Tashti, populli që ishte pranë dhe po dëgjonte, thoshte: “Bubulloi!” Tjerë 
thoshin: “Ëngjëlli foli me të!” Jezusi u përgjigji: “Ky zë nuk jehoi për mua, por për ju! Tani erdhi dita të 
gjykohet kjo botë, tani princi i kësaj bote do të hidhet jashtë! E unë, kur të jem lartësuar nga toka, do 
t’i tërheq tek unë të gjithë njerëzit.” Foli kështu për të shënuar se me ç’vdekje do të vdiste. Gjn 12, 20-33 
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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... 
24 Mars  Shen Katerina e Suedise 
25 Mars  Zoja Nunciatë  
28 Mars  Shen Shtjefni 
29 Mars  E diela e Larit 
 
 
Udha e kryqit…  
Te	   premten	   udha	   e	   kryqit	   kremtohet	   ne	  
oren	  7:45pm.	  
	  
Rregullat e Krezhmes… Në kohen e 
Krezhmes e Mërkurja e Përhime dhe të Premtet 
dhe të Shtunen e Madhe janë ditë njineset dhe 
abstinencet. Njinesa âsht marrja e nji vakti 
kryesor t'vetëm n'ditë por Kisha Katolike lejon 
me marr pak ushqim n'mjes e n'darkë, përveç 
vaktit kryesor. Abstinenca âsht mos-
konsumimi i mishit apo i lëngjeve të mishit. 
 
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)	  	  
 
 
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. 
 

Hakun e Kishes per vitin 2015 
e ka dhene: Ton Vocaj 
 
Aleks	   Coku	  
Arben	   Toma	  
Edi	   Linadi	  
Kreshnik	   Kapaj	  
Leke	   Kapllaj	  
Luk	   Gjolaj	  
Marash	   Martinaj	  
Martin	   Pjetri	  
Nik	   Biqi	  
Pjeter&Bep	   Dreshaj	  
Prek	   Lekaj	  
Preke	   Gjonaj	  
Shpend	   Pllumaj	  
Sokol	   Ujka	  
Ton	   Vocaj	  
Vladimir	   Doda	  

 
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. 
 
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 

 
 

 EAR JESUS, 
help me to spread Thy fragrance everywhere I 
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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. 
 

------------------------------ 
 
Imzot Frendo: Viti Jubilar i 
Mëshirës rast për pajtimin me 
Zotin e njëri tjetrin 
 

 
 
Jubileu i Vitit të Shenjtë për 
mëshirën, shpallur nga Papa 
Françesku, që do të hapet më 8 
dhjetor, u prit me entuziazëm edhe 
Kisha katolike në Shqipëri. Viti i 
jashtëzakonshëm Jubilar i Mëshirës synon 
të jetë një etapë e misionit të Kishës për 
t’u sjell të gjithëve “Ungjillin e përdëllimit 
të Hyjit”. ”Zoti fal gjithçka e të gjithë”, 
kujtoi ditë më parë Papa Françesku duke 
u folur pjesëmarrësve të një kursi për 
rrëfyestarë. “Mëshira është tipari i zemrës 

së Hyjit që përkulet mbi çdo mjerim, fizik 
e moral të çdo njeriu”. “Është puna e 
Zotit, punë e bukur: të pajtojë. Sepse 
Zoti ynë fal çdo lloj mëkati, fal gjithnjë, 
bën festë, kur ndokush i lyp falje. E i 
harron të gjitha”.  Kështu tha Papa 
Françesku gjatë Meshës së 23 janarit, 
kremtuar në shtëpinë e Shën Martës në 
Vatikan. Ati i Shenjtë Bergoglio gjatë 
kësaj homelie, duke reflektuar mbi 
fragmentin e Letrës drejtuar Hebrenjve, 
vuri theksin mbi Besëlidhjen e re që Zoti 
lidh me popullin e zgjedhur e shtoi: “ 
Hyji, që pajton, zgjedh Jezusin dhe e 
dërgon për të rilidhur një pakt të ri me 
njerëzimin. Themeli i këtij pakti është 
një: falja, mëshira. Hyji fal gjithnjë! Nuk 
lodhet duke falur. Jemi ne, që lodhemi 
duke lypur falje. Po ai nuk lodhet së 
faluri. Kur Pjetri e pyet Jezusin: ‘Sa herë 
duhet të fal? Shtatë herë?’, merr 
përgjigjen: ‘Jo shtatë herë: shtatëdhjetë 
herë shtatë’. Domethënë gjithnjë. Kështu 
fal Zoti: gjithmonë”. Në Bibël, pra, nga 
fillimi deri në fund, Zoti shfaq përdëllimin 
dhe dhembshurinë e vet ndaj nevojës dhe 
mjerimit njerëzor. Nga ana e tij njeriu 
duhet të tregohet i mëshirshëm ndaj të 
afërmit të vet duke imituar Krijuesin e tij. 
Viti Jubilar i jashtëzakonshëm i Mëshirës, 
do të jetë rast i volitshëm për t’u pajtuar 
me Hyjin dhe me njëri tjetrin. Kur njeriu 
bëhet i ndërgjegjshëm se është mëkatar, 
atëherë ai zbulon, pak a shumë qartë, 
fytyrën e mëshirës së pafund. E  Papa 
shton “Askush nuk përjashtohet nga 
mëshira e Hyjit”. “Kisha është shtëpi që 
pranon të gjithë e nuk refuzon askënd”. 

 
 

 
Pope Francis         
✔ 
 @Pontifex 

Let us allow God to fill our hearts with his 
goodness and mercy. 
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Pope Francis to the sick:  
"you are the Crucified Christ 

amongst us"  
(Vatican Radio) Pope Francis today 
encouraged all health care workers to 
“humanize” medicine. 
The Pope’s informal remarks came as he 
visited a group of sick and disabled people in 
the Neapolitan Church of the Gesù Nuovo 
during his one-day visit to Pompei and 
Naples. 
To the doctors and nurses present for the 
encounter the Pope said that it is necessary 
to get close to those who are sick and to have 
the sensitivity of the good Samaritan who is 
not afraid to be with he who suffers. 
The Pope thanked the volonteers for their 
work with the sick and the disabled saying 
that being with them and caressing them is 
like touching the live flesh of Christ. 
And to the sick people Pope Francis said “you 
are the crucified Christ amongst us”. 
“It is one thing – he said – to look at a 
Crucifix, it is another to look at a sick man, 
woman or child who are crucified within their 
disease: you are Christ’s live flesh”. 

 
 

“Divini Redemptoris” 
dokumenti i Kishës kundër 

komunizmit 
Më 19 mars 1937 u botua enciklika e 
Piut XI “Divini Redemptoris” kundër 
komunizmit ateist. Enciklika e Papës Piut 
XI “Divini Redemptoris”, botuar më 19 mars 
1937, i kushtohet denoncimit e gabimeve të 
komunizmit ateist. Me këtë Letër enciklikë 
Papa Piu XI denoncoi gabimet e komunizmit, 

që “e zhveshi njeriun nga liria e tij duke i 
dhunuar dinjitetin personit njerëzor e 
përbuzur çdo vlerë morale, e si pasojë duke 
udhëhequr shoqërinë drejt humnerës, pa 
kthim e shpëtim. Për Papën Piun XI 
komunizmi ateist është “ në thelb 
degjenerues” që ka qëllime të mbrapshta, në 
të cilat fshehët ideja e “rreme” e shpëtimit 
dhe përparimit.  Me ‘Mit brennender sorge’, 
botuar pesë ditë para enciklikës ‘Divini 
Redemptoris’, Papa Piu XI i jep një goditje të 
fuqishme dhe denoncon publikisht ideologjitë 
dhe regjimet totalitare të epokës, 
komunizmin dhe nazizmin. 
 

 
 

 

 


