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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 

  

Trinia e Shenjtë / Holy Trinity 
 

27 Maj 2018 

 
 

 
Në atë kohë, 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 bëni nxënës të mi të gjithë popujt! 
Pagëzoni në Emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt! Mësoni 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.  
 
Kalendari liturgjik…  
 
28 Maj Shën Guljelmi 
30 Maj Shën Zhan d’Ark 
31 Maj Korpi i Krishtit 
01 Qershor Shën Justini 
02 Qershor Shën Marçelini dhe Pjetri 
 
Datat e sakramenteve…  
Kungimi i pare (first communion): me date 
3 qershor 
Krezmimi (confirmation): me date 17 
qershor 
 
Data e Piknikut…  
Pikniku do te zhvillohet te dielen me date 24 
qershor te Qendra Kroate ne Norval. Jane te 
mirepritur te gjithe ata qe mund te japin kontribut 
duke ndihmuar vullnetarisht ate dite, ose duke 
ndihmuar ne mbulimin e shpenzimeve. 
 
Haku Kishës 2018…  Frederik Gjergji 
Aleks		 Dragu	
Aleks		 Coku	
Anton		 Malaj	
Arben	 Therqaj	
Arben	 Pepa	
Arben	 Toma	
Arben	 Lekaj	
Beniamin	 Hasko	
David	 Shtjefhilaj	
Dod	 Ndreu	
Edi	 Linadi	
Edmond	 Gjeta	
Edmond		 Gashaj	
Eduard	 Avullija	
Eduard		 Gega	
Fatmir	 Qosaj	
Fatmir	 Gega	
Fred	 Kalaj	
Frederik	 Gjergji	

Gac	 Gjoka	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjergj	 Gjinaj	
Gjergj	 Nikolla	
Ilir	 Shyti	
Ilir	 Frrokaj	
Kreshnik	 Kapaj	
Ladi	 Lumaj	
Lec	 Gashaj	
Lec	 Ndoj	
Luigj	 Gjokaj	
Luigj	 Cukaj	
Luigj	 Gojani	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj	 Lallinaj	
Mario	 Martini	
Martin	 Pjetri	
Mikel		 Paplekaj	
Ndoc	 Bregu	
Nush	 Kaçaj	
Petrit	 Ujka	
Pjerin	 Kalaj	
Pjerin	 Bruçaj	
Pjeter	 Dreshaj	
Prek	 Spaqi	
Prek	 Gjonaj	
Sokol	 Ujka	
Suela	 Mangelli	
Tome	 Ivanaj	
Valete	 Gjokaj	
Viktor	 Gjoka	
Vitor	 Mernacaj	

 
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene … Edi Linadi 1000 (total 2000), Ylli 
Beqiri 1000 
Ton	Vocaj																																 20000	
Pjeter&Bep	Dreshaj	 12000	
Anton	Malaj	 11000	
Sokol	Sterbyci	 11000	
Prek	Gjonaj	 10000	
Lec	Gashaj	 10000	
Aleks	Coku	 9000	
Fred	Kalaj	 7000	
Luigj	Narkaj	 6000	
Sokol	Noshi	 6000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Arben	Toma	 5000	
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Kreshnik	Kapaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Mario	Martini	 5000	
Miri	Sufaj	 5000	
Paulin	Marku	 5000	
Tonin	Kastrati	 5000	
Arben	Pepa	 5000	
Anton	Brunga	 4000	
Luvigj	Lallinaj	 4000	
Mirash	Lallinaj	 4000	
Nush	Dokaj	 4000	
Pjerin	Bruçaj	 4000	
Dritan	Lumaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Prek	Spaqi	 3000	
Tom	Prekulaj	 3000	
Prek	Lekaj	 3000	
Mhill	Bregu	 3000	
Altin	Miri	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							 2000	
Artan	Vuksani	me	vellezer	 2000	
Besnik	Arinaj	 2000	
Edi	Linadi	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Ergys	Ndreu	 2000	
Fabjan	Pllumaj	 2000	
Gjelosh	Vushaj	 2000	
Jetnor	Smakaj	 2000	
Klodian	Tafilaj	 2000	
Luigj	Gojani	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Petrit	Ujkaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol	Gashaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Vasel	Nush	Dreshaj	 2000	
Gjergj	Gjinaj	 1500	
Gjovalin	Melaj	 1500	
Lek	Selmani																																										 1500	
Ndue	Selmani	 1500	
Sokol	Kaçaj	 1500	
Aleksander	Stolaj	 1000	
Angjelin	Kaçaj	 1000	
Angjelin	Rrashkadolli	 1000	
Anton	Shelinaj	 1000	

Arben	Therqaj				 1000	
Ardian	Stolaj	 1000	
Dede	Ukaj	 1000	
Don	Ambroz	Demaj	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Ferdinand	Grabanica	 1000	
Gentjan	Lelcaj	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjon	(Gjoro)	Kaçaj	 1000	
Gjon	Dreshaj	 1000	
Ladi	Lumaj	 1000	
Lec	Ndoj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Leke	Koja	 1000	
Leonard	Pepaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Martin	Marashaj	 1000	
Martin	Pjetri	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndoc	Bregu	 1000	
Ndue	Cacaj	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Nikolin	Vukelaj	 1000	
Peri	Kercaj	 1000	
Petrit	Stolaj	 1000	
Pjerin	Vukcaj	 1000	
Pjeter	Preka	 1000	
Prek	Kaçaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Qamil	Llashtica	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Viktor	Gjokaj	(Dokaj)	 1000	
Vilson	Prekaj	 1000	

 
Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
 
Papa: bukuria e çiftit është ngjashmëria 
me Zotin  
Në qendër të homelisë të Papës, mbajtur në Meshën 
e mëngjesit, në Kapelën e Shën Martës, ishte: 
bukuria e martesës. E ndiqnin, ndërmjet tjerësh, 
shtatë çifte, që kremtonin 50 e 25-vjetorin e 
martesës. 
R. SH. Vatikan 
Është e vërtetë se ka shumë vështirësi në jetën e çiftit 
e në familje, por  jo më pak, edhe bukuri. E  këtë 
bukuri do ta shikojmë sot, kujtoi Françesku në 
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homelinë e Meshës së mëngjesit. E nënvizoi: “jeta e 
fesë nuk mund të reduktohet në “mund o nuk mund”. 
Mund - a nuk mund 
Fragmenti i Ungjillit sipas Markut, i sapolexuar, 
fliste për qëllimin e farizenjve për ta vënë në provë 
Jezusin, duke i bërë një pyetje, që Papa e quan 
“kazistike”, nga ato pyetje të fesë - shpjegoi - që 
ndokush i përmbledh me fjalët “mund, ose nuk 
mund” e “ku feja reduktohet në një po ose në një jo. 
E saktëson: 
Nuk është fjala për “po”-në e madhe, e as “jo”-në e 
madhe, për të cilat kemi dëgjuar të flitet, domethënë 
për pranimin ose mospranimin e Zotit. Jo: mund ose 
nuk mund. E jeta e krishterë, jeta sipas Zotit, për këta 
njerëz, kufizohet gjithnjë në këtë “mund” a “nuk 
mund”. 
Të shikojmë bukurinë e martesës 
Pyetja e farizenjve ka të bëjë me martesën. Duan të 
dinë nëse është e lejueshme ose jo, që burri ta lëshojë 
gruan. Mund a nuk mund! Por - pohoi Françesku – 
Jezusi shkon përtej, shkon lart e “arrin deri tek 
Krijimi e flet për martesën, që ndoshta, është gjëja 
më e bukur e krijuar nga Zoti në ato shtatë ditë”. 
“Që në zanafillë të krijimit (Zoti) bëri mashkull e 
femër; prandaj burri do ta lërë atin e nënën e do të 
bashkohet me gruan e të dy do të bëhen një korp i 
vetëm. E fortë kjo, që thotë Zoti” - komentoi Papa - 
flet për një korp, që nuk mund të ndahet. Jezusi e lë 
mënjanë problemin e ndarjes e shkon drejt e tek 
“bukuria e çiftit”, që duhet të jetë një gjë e vetme. 
E në vijim Françesku porositi: “Ne nuk duhet të 
ndalohemi, si këta doktorët e ligjit, mbi një “mund” a 
“nuk mund” të ndahet një martesë. Kjo është … 
nganjëherë është edhe fatkeqësi, nganjëherë nuk 
funksionon e është më mirë të ndahesh, për të 
shmangur luftën botërore, por kjo mbetet gjithnjë 
fatkeqësi. Ne po shikojmë anën më pozitive. 
Mund të shkohet gjithnjë përpara 
Pastaj Papa tregoi sesi një herë u takua me një çift, 
që festonte 60-vjetorin e martesës. E kur i pyeti “A 
jeni të lumtur”, ata të dy u shikuan me sytë  e lagur 
nga lotët e, të prekur thellë në shpirt, u gjegjën 
njëzëri: “Jemi të dashuruar”. 
Është e vërtetë se mund të ketë vështirësi, mund të 
krijohen probleme me fëmijët, ose në gjirin e vetë 
çiftit. Mund të ketë diskutime, sherre…. Por, rëndësi 
ka që korpi të mbetet një i vetëm. E atëhere gjithçka 
kalon. Kapërcehet. E ky nuk është sakrament vetëm 
për ta, por edhe për Kishën, sakrament, që tërheq 
vëmendjen: “Pa shikoni, dashuria, pra, qenka e 
mundur!”. Mund t’i bëjë njerëzit të jetojnë të 
dashuruar për gjithë jetën. Bashkë, në gëzim e në 

provë, me problemet e fëmijëve e të vetat… por 
duke shkuar gjithnjë përpara. Në shëndet e në 
sëmundje, gjithnjë përpara. E kjo është bukuria! 
Çifti: ngjasim e shëmbëlltyrë e Zotit 
Burri e gruaja u krijuan në ngjasim të Zotit e vetë 
martesa bëhet, kështu, shëmbëlltyra e Tij, prandaj - 
tha Papa - është gjëja më e bukur: “Martesa është 
predikim i heshtur për të gjithë, predikim i 
përditshëm”. 
Është e dhimbshme kur kjo nuk është lajm: gazetat, 
teleditoret nuk merren kurrë me këtë lajm. Po, ky 
çift, që jeton prej kaq vitesh së bashku, nuk është 
lajm. Nuk është, sepse lajm është shkandulli, është 
divorci, është ndarja - edhe pse ndodh nganjëherë, 
për të shmangur ndonjë të keqe më të madhe. Po 
shëmbëlltyra e Zotit nuk është lajm! Nuk është lajm, 
bukuria e martesës. Ata janë në ngjasim e sipas 
shëmbëlltyrës së Zotit. E ky është lajmi ynë, lajm i 
krishterë! 
Durimi është virtyti më i rëndësishëm 
Françesku përsëriti se nuk është aspak e lehtë jeta 
martesore e as familja, e citoi Leximin e Parë, 
shkëputur nga Letra e Shën Jakobit apostull, që flet 
për durimin. Thotë se ndoshta është virtyti më i 
rëndësishëm për çiftin – “si për gruan, ashtu edhe për 
burrin” - e përfundon me një lutje drejtuar Zotit “që 
t’i japë Kishës dhe shoqërisë një vetëdije më të 
thellë, më të bukur për martesën e të gjithë të arrijmë 
të kuptojmë e të kundrojmë se në martesë është 
ngjasimi e shëmbëlltyra e vetë Zotit!”. 
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