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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 

 

Të ngjallet prej së vdekuri 
 

1 Mars 2015 

Në atë kohë, Jezusi i mori me vete Pjetrin, Jakobin e Gjonin e i çoi vetëm ata në vetmi, në një 
mal të lartë, dhe u shndërrua para tyre. Petkat e tija u bënë ndriçuese të bardha, sa që asnjë 
zbardhues mbi tokë nuk mund t’i zbardhojë ashtu. Atyre ju dukën Elia me Moisiun e po 
bisedonin me Jezusin. Pjetri atëherë mori fjalën e i tha Jezusit: “Rabbi, për ne është mirë të 
qëndrojmë këtu. Po i ndërtojmë këtu tri tenda: një për ty, një për Moisiun e një për Elinë.” Në 
të vërtetë s’dinte çka të thoshte tjetër, sepse ishin trembur keqas. Ndërkaq u duk një re dhe i 
mbuloi me hijen e vet e prej resë u dëgjua një zë: “Ky është Biri im – djali i Dishirit! Atë 
dëgjoni!” Menjëherë shikuan rreth e rrotull e nuk panë askënd tjetër, përveç vetëm Jezusit me 
ta. Ndërsa po zbritnin nga mali, Jezusi u urdhëroi që të mos i tregojnë askujt çka panë deri që 
Biri i njeriut të mos ngjallet prej së vdekuri. Ata e mbajtën porosinë, por njëri-tjetrin e pyesnin 
çka do të thotë ajo fjalë: “të ngjallet prej së vdekuri." Mk 9, 2-10 
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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... 
2 Mars  Shen Karli i Mire 
3 Mars  Shen Katarina Drexel 
4 Mars  Shen Kazimiri 
5 Mars  Shen Teofili 
7 Mars  Shen Perpetua dhe Feliçita 
 
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	   26	   Dhjetor	  
Christmas	  Party. 
 

 

Hakun e Kishes per vitin 2015 
e kane dhene: Martin Pjetri, Luk Gjolaj, Aleks 
Coku 

 
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. 
 
 
Papa lutet për të krishterët e 
persekutuar në Siri, Irak e në 
botë   

 Papa dhe 
Kuria Romake i përfunduan Ushtrimet 
Shpirtërore, mbajtur në Shtëpinë e Mësuesit 
Hyjnor, në Ariccia. I përfunduan me kujtimin 
e dramave të të krishterëve të dëbuar, të 
ikur, të keqtrajtuar e të masakruar, 
posaçërisht në zonën siro-irakiane. E nuk 
mund të përfundonin ndryshe: gjithë këta të 
krishterë, të vdekur e të gjallë, peshojnë 
rëndë në zemrën e Françeskut. Prandaj Papa, 
së bashku me pjesëmarrësit e tjerë në atë 
që, në fillim të ushtrimeve e quajti 
“shkretëtirë”, në ngjasim të shkretëtirës ku 
Krishti u tundua për 40 ditë nga djalli, u lut 
për ta vazhdimisht. E martirët e rinj të 
krishterimit ishin në qendër të vëmendjes 
edhe në Meshën, që përmbylli javën në 
Ariccia, kaluar duke medituar për ngjarjet e 
jetës së profetit më të madh, Elisë, propozuar 
nga karmelitani atë Bruno Secondin, të cilin 
Papa e falënderoi: 
“Në emër të të gjithëve, edhe timin, 
dëshiroj të falënderoj atin, punën e tij 
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ndërmjet nesh gjatë ushtrimeve. Nuk 
është e lehtë t’u japësh ushtrime 
meshtarëve, eh? Jemi pakëz të 
ndërlikuar të gjithë, por ju ia dolët 
mbanë të mbillni”. 
Historia e Elisë ishte temë e re për ushtrimet 
e Kuries. Prandaj e zgjodha, sqaron Atë 
Secondin. Më tërhoqi posaçërisht gjallëria, që 
përshkon fjalët dhe veprat e profetit, gjë që e 
nxit predikatarin ta shikojë këtë figurë si pikë 
të fortë mbështetjeje për meditimet: 
“Elia është profet që ecën, që e jeton 
misionin e tij kufijve. Shtegton deri në 
Sinai, deri në Liban. Prej këndej, është 
profet gjithnjë për udhë. M’u duk shumë 
i përshtatshëm pikërisht për këtë çast e 
për këtë papni: figura e një profeti, më 
të madhit ndër profetë, që e jeton 
misionin gjithnjë në endje, duke 
përballuar papritmas takimin me Hyjin, 
thirrjen për besëlidhje, për besnikëri. 
Prej këndej, m’u duk një figurë shumë 
interesante dhe mendova ta vë në 
qendër të vëmendjes”. 
Ngjarjet e jetës së Elisë, vijon atë Secondin, 
janë simbolike. Tregojnë ç’do të thotë për 
njeriun të takojë Hyjin e të shikojë si 
përmbyset mënyra si e kuptonte jetën. Nga 
hapat e para jasht fshatit të tij e deri tek lufta 
dhëmb për dhëmb me idhujtarët e hyjit Baal; 
nga ideja e ndihmës që dha për ngadhënjimin 
e Hyjit, tek ravgimi pa cak në shkretëtirë, 
gjithnjë ndërmjet dëshpërimit e shpresës, 
hap pas hapi Elia kryen një shtegtim lirie, 
transparence shpirtërore: 
“Kjo do të thotë të nisesh nga jashtësia, 
të dalësh nga fshati, të hysh në brendësi 
të vetes sate, të takohesh me Hyjin e 
edhe të ndeshesh me atë, që është 
identitet i rremë i përvojës së fesë, për 
t’u shndërruar pak nga pak nga një Zot, 
tejet i ndryshëm nga ai, që kishim në 
kokë, që mendonim se ishte në fshatrat 
tona, ndërsa është dikund tjetër. E gjithë 
kjo, për ta pastruar në thellësi atë që 
jetojmë, që kemi jetuar e për të kuptuar 
thellësisht se i përkasim Atij”. 
Elia jeton në situata, që i kërkojnë t’i mbrojë 
të varfrit nga synimet e njerëzve, të cilët 
duan të përfitojnë prej tyre. Zemra e re, që i 
dha Zoti, e bën të gatshëm, pohon atë 
Secondin, për solidaritet, e angazhon për 
drejtësinë. Në skenën fundit e shikojmë mes 
grupeve të vogla të dishepujve, që quhen “bij 

të profetëve” e ai, njeri guximtar, por nopran, 
rrethohet tani nga atmosfera e vëllazërisë: 
“Kur ngjitet drejt qiellit, e lëshon 
simbolin klasik, mantelin, që nuk bie 
përdhe, sepse e merr dishepulli i tij, 
Elizeu e shkon të bashkohet me grupet e 
tjera. E ata nuk e lënë kurrë më të bjerë 
atë mantel. I fton gjithnjë të hapin rrugë 
të reja, të përballojnë sfidat, padrejtësitë 
dhe manipulimet që u bëhen të varfërve, 
djersës së tyre, për të rikrijuar gjithnjë 
udhë vëllazërie”. 
Në përfundim, urimi i Papës: 
“Zoti premtoftë të mbijnë e të rriten këto 
farë që ju i hodhët në shpirtin tonë e u 
uroj të gjithëve, duke nisur nga vetja, të 
dalim prej këndej me një copëz nga 
manteli i Elisë, në dorë e në zemër. 
Faleminderit, Atë!”. 
Tani Papa është kthyer në Vatikan e, me të, 
edhe të gjitha veprimtaritë e ndërprera, deri 
tek kremtimet e mëdha të Pashkëve të 
Ringjalljes, kah të cilat vijojmë të ecim, duke 
përshkuar me lutje, pendesë e agjërim, 
rrugën tonë kreshmore.  
 

---------------- 
 
Presidenti Nishani kërkon 
hapjen e dosjeve të sigurimit 
komunist  

 Me rastin e përkujtimit të 25-
vjetorit të rënies së komunizmit në Shqipëri, 
Presidenti Bujar Nishani, gjatë një konference 
shtypi, kërkoi miratimin e një ligji për hapjen 
e dosjeve të Sigurimit të Shtetit. 
Sipas Presidentit Bujar Nishanit, dosjet 
duhet të hapen jo vetëm për drejtuesit, por 
dhe për bashkëpunëtorët e Sigurimit të 
Shtetit. Nishani kërkoi nga Kuvendi i vendit 
miratimin e një ligji për hapjen e dosjeve dhe 
lustracionit: “I bëj ftesë qeverisë, 
parlamentit, opozitës ti bashkohet 
aktiviteteve për celebrimin e 25 vjetorit të 
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rënies së regjimit komunist. Në këtë vit është 
periudha më e mirë që Parlamenti të miratojë 
një ligj të gjerë dhe të thellë për hapjen e 
dosjeve jo vetëm të drejtuesve të Sigurimit të 
Shtetit, por edhe të gjithë bashkëpunëtorëve 
duke qetësuar njëherë e përgjithmonë 
shpirtrat e shqiptarëve. Është viti më i 
përshtatshëm që Parlamenti të bëjë një ligj të 
thellë edhe për lustracionin”, tha Presidenti 
Nishani. 
“Janë mbi 80 të rinj dhe të reja që janë 
ekzekutuar në kufij, madje pas ndryshimeve 
ligjore që bëri regjimi i kohës. Pavarësisht 
kësaj periudha u pasua me vrasje makabre 
në kufij vetëm për faktin se këta të rinj 
kërkonin lirinë, kërkonin perëndimin, 
kërkonin të shkonin dhe të integroheshin në 
botën e qytetëruar. Është një moment që 
kërkon një refleksion të madh jo vetëm në 
identifikimin e akteve, jo vetëm në gjetjen e 
përgjegjësve, por edhe të simbolikës së 
madhe që reflektonte akti i këtyre 
shqiptarëve”, tha Presidenti Nishani. 
Sipas Presidentit të Shqipërisë, duhet të 
caktohet një datë, për kujtimin e krimeve të 
komunizmit dhe propozoi që kjo datë të jetë 
27 shkurti 1951, kur nga regjimi komunist u 
pushkatuan 22 intelektualë, të akuzuar për 
hedhjen e bombës në ambasadën e Bashkimit 
Sovjetik. 
Edhe Kryetari i Parlamentari të 
Shqipërisë, Ilir Meta ka shprehur qëndrimin 
e tij në lidhje me temën aq të debatuar të 
hapjes së dosjeve të ish-bashkëpunëtorëve të 
Sigurimit. Meta është i qëndrimit se ato duhet 
të hapen nëpërmjet një procesi transparent 
dhe pa cenuar Kushtetutën. “Procesi i hapjes 
së dosjeve është me histori të gjatë aq sa 
tranzicioni, hapen dhe rihapen në mënyra të 
njëanshme. Unë jam dakord për hapje 
transparente por duke mos cenuar parimet 
kushtetuese, pasi i dimë problemet me ligjin 
e lustracioneve”, tha Kryetari i Parlamentari 
të Shqipërisë Meta. 
 
 

 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. 

------------------------- 
 

 

 

 

 

 


