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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 

 

Ji mirënjohës 
 

9 Tetor 2016 

Duke udhëtuar për Jerusalem, Jezusi kaloi nëpër Samari e Galile. Kur hyri në një fshat 
i dolën para dhjetë të gërbulur. Ata zunë vend larg e filluan të bërtasin: “Jezus, 
Mësues, ki dhimbë për ne!” Kur i pa u tha: “Shkoni e paraqituni priftërinjve!” E ndodhi 
që, ndërsa po shkonin, u pastruan. 
Njëri prej tyre, si pa se u shërua, u kthye duke e lëvduar Hyjin me zë të madh. Ra 
përmbys para këmbëve të Jezusit dhe iu falënderua. E ky ishte samaritanas. Jezusi 
mori fjalën e tha: “Po a nuk u pastruan të dhjetët? Ku janë nëntë tjerët? A nuk u gjet 
asnjë që të kthehet e t’i japë lavdi Hyjit, përveç këtij të huaji? Çohu e shko – i tha – feja 
jote të shpëtoi!” Lk 17, 11-19 
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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…  
 
10 Tetor  Shen Danieli 
14 Tetor  Shen Kalisti I 
15 Tetor  Shen Terezja e Aviles 
 
Ndryshim Orari Meshes…  
Nga e diela e ardhshme, 16 tetor, Mesha do 
te kremtohet ne oren 12:30 
 
Haku Kishes 2016…  E kane dhene: Petrit 
dhe Sokol Ujka 

Aleks	 Dragu	
Aleks	 Coku	
Aleksander	 Zefi	
Aleksander	 Agraja	
Altin	 Miri	
Anton	 Tinaj	
Anton	 Malaj	
Anton	 Brunga	
Arben	 Toma	
Arben	 Pepa	
Arben	 Therqaj	
Ardian	 Precetaj	
Artan	 Vuksani	
Artur	 Haxhia	
Astrit	 Simeqi	
Beniamin	 Hasko	
Dode	 Ndreu	
Edi	 Linadi	
Eduart/Aurel	 Avullija	
Emiljan		 Zadrima	
Fatmir	 Qosaj	
Ferdinand	 Grabanica	
Flamur	 Brajoviq	
Fred	 Kalaj	
Gezim	 Vushaj	

Gezim	 Lanazi	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjergj	 Gjinaj	
Gjergj	 Nikolla	
Gjovalin	 Selmani	
Ilir	 Frrokaj	
Ilir		 Shyti	
Lec		 Gashaj	
Lek	 Tarazhi	
Lek	 Kapllaj	
Lin	 Gjerkaj	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj	 Lallinaj	
Marin	 Muzhani	
Mark	 Shkreli	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Mhill	 Bregu	
Mirash	 Lallinaj	
Ndue	 Cacaj	
Nik	 Biqi	
Nikolin	 Vukelaj	
Nue	 Nikci	
Pal	 Rranxburgaj	
Paulin	 Ndoj	
Petrit	 Ujka	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter/Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Frani	
Prek	 Spaqi	
Prel	 Pepushaj	
Pren	 Prekaj	
Silvan	 Nerhati	
Sokol	 Ujka	
Sokol	 Dodaj	
Sokol	 Gashaj	
Taulant	/	Elvis	 Gjerkaj	
Tonin	 Ndoja	
Tonin		 Kastrati	
Tot	 Prekulaj	
Viktor	 Pleti	
Vitor	 Mernaçaj	
Vladimir	 Doda	
Zef	 Shkreli	
Zef	 Deklaj	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
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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. 
 
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …   
	
Deri	tani	kane	dhene: 
Ton	Vocaj																																 10000	
Aleks	Coku	 5000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
Luvigj	Lallinaj	 3000	
Mirash	Lallinaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Anton	Brunga	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Anton	Malaj																																					 2000	
Artan	Vuksani	me	
vellezer	 2000	

Dritan	Lumaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Altin	Miri	 1500	
Lek	Selmani																																										1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	

	

Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Sokol	Noshi	 1000	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	

	

 
Festa e Pavaresise… 
Te shtunen 26 nentor ne oren 7pm te 
salla Kishes ne Browns Line eshte 
mbremja festive per festen e Flamurit. 
 

Kursi Gjuhes Shqipe  
2016-2017 

Fort të dashur prindër 
sikurse ju kemi komunikuar më përpara, 
këtë vit shkollor do të kemi kursin e 
gjuhës shqipe. Kursi do të zhvillohet në 
dy grupe në bazë të interesimit te klasat 
pranë Kishës (adresa: 739 Browns Line 
Etobicoke).  
 
1) Të shtunën në orën 2 mbasdite 
2) Të dielën në orën 10 paradite 
 
Kush dëshiron mund të kontaktojë 
mësuesen, Valdet Shpori në numrin 
416.904.8190; ndërsa në lidhje me 
kontributin ekonomik që të 
përballojmë shpenzimet e kursit ju 
lutem kontaktoni famullitarin. 
 
Dëshmitarët e fesë! Marie 
Tuci. Vasha me palmën e 
martires 
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Rishtarja stigmatine Maria Tuci (Rrëshen-
Mirditë, 12. 03.1928-Shkodër, 24. 09. 1950): 
u torturua e mbyllur në një thes, së bashku 
me një maçok, të cilin e godisnin me shkop. 
Virgjër e Martire, vasha dha shpirt me 
mundime të jashtëzakonshme. Mbasi 
përballoi një burrë mizor, në emër të një Zoti! 
Duke ardhur nga prova e madhe, mes nesh, e 
papërlyer. 
Kur përmendim fjalën ‘shenjt’, jemi mësuar 
të përfytyrojmë një figure, një pikturë, një 
ikonë, një shtatore. A një njeri të 
jashtëzakonshëm, të paarritshëm, gati-gati 
qiellor! Ne, shqiptarët, që për 50 vjet prekëm 
fundin e ferrit, në një vend ku fjala shenjt 
ishte krim e shenjtërimi kalonte nëpër Udhën 
e Kryqit, na duket çudi kur mendojmë se 
shenjtorët ishin e janë mes nesh. Se 
shenjtorë pati e ka edhe në Shqipëri. Se 
komunizmi, në vend që t’i zhdukte aradhet e 
shenjtorëve, u shtoi edhe disa emra 
shqiptarësh. Një prej tyre është edhe Maria 
Markatuci, rishtarja stigmatine 18 vjeçare, që 
e pagoi me gjak përkushtimin ndaj Jezu 
Krishtit dhe hijeshinë  e rrallë, dhanti e 
Dhëndrrit Hyjnor. 
Po, për rrezik të saj, e pa kryesigurimsi i 
asokohshëm, emri i të cilit ishte sinonim  i 
zvetënimit. E, natyrisht, duke shfrytëzuar 
faktin se vasha ishte probandë e filiz i ri i fisit 
të lashtë të Gjomarkajve (pra dy herë 
kriminele), e arrestoi.  
Premtimet nuk e joshën e torturat s’e thyen. 
Kryesigurimsi, që dridhte Shkodrën, u drodh 
para probandës së vogël stigmatine. E u 
betua se do ta dërmonte aq, sa të mos e 
njihte më as e ëma, që i kish bërë kokën. Në 
qelitë e sigurimit u vunë ballë për ballë 
krimineli-e Zoti.   
Maria u bëri ballë torturave, der u dërmua aq, 

sa nuk e njohën më as shoqet e qelisë. 
Ndërmjet tyre, probanda korçare, Gjorgjina 
Bulgareci,  që do të dëshmonte, më pas, për 
atë që ndodhi në qelitë e sigurimit, ku sot 
luten e kundrojnë Klariset e  klauzurës.  
Ishte viti 1947. Ngjarja ndodh në Qytetin e 
Shkodrës. Në Ballkan. Në Evropë. Në 
Kontinentin, që bënte sehir si kthehej, në një 
skutë të trojeve të tij, koha e Neronit, e 
amfiteatrove. Arena, tejet të përshtatshme 
për zbatimin e marksizmit në praktikë. E për 
fundin e Marisë. Vashën, kthyer në skelet, e 
mbyllën picak në një thes, së bashku me një 
maçok të egër. Si Lejlanë, në poemën 
ekzotike të Bajronit. Po nuk e hodhën në 
liqen. Tepër e lehtë, një vdekje e tillë. U 
dëfryen duke i rënë me shkop thesit, derisa u 
kthye në një masë gjaku të mpiksur. 
Marjeta, Maria Goretti shqiptare, ishte vetëm 
18 vjeçe kur u arrestua. 22 vjeçe, kur u shua, 
duke e falur me gjithë zemër atë, që i kishte 
dhuruar Palmën e Martires. E kaloi provën e 
madhe, për të na lënë trashëgim aromën e 
mrekullueshme të jetës së saj të papërlyer.  
Tani, kur kanë kaluar kaq vjet, kur Vasha 
është kandidate për nderimet e elterit, e 
kryesigurimasi është harruar, mund t’i 
vlerësojmë më mirë këto dy vdekje. E, duke 
vlerësuar vdekjet, vlerësojmë edhe jetët e dy 
krijesave. Maria ishte krijesë e Fesë në 
Krishtin. Një vajzë si ajo, do të kishte 
qëndruar si martirët e kohëve të para, edhe 
në amfiteatrot e perandorëve romakë, armiq 
të krishterimit. Po ndoshta jeta e të 
krishterëve të atyre kohëve tragjike ishte më 
e lehtë, sesa jeta e martirëve 
modernë,   salvuar në koloseun e komunizmit 
shqiptar! 

 

 


