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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 11:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

Na mëso të lutemi 
 

24 Korrik 2016 

Një ditë Jezusi po thoshte uratë diku në një vend. Kur e kreu uratën, i tha njëri prej nxënësve: “Zotëri, na mëso 
edhe ne të lutemi, sikurse i mësoi edhe Gjoni nxënësit e vet.”  “Kur të luteni – u tha Jezusi– thoni: O Atë! U 
shenjtëroftë Emri yt! Ardhtë Mbretëria jote! Na jep çdo ditë bukën tonë të përditshme! Na i fal mëkatet tona, 
sepse edhe ne i falim fajtorët tanë. E mos lejo të biem në tundim!” Dhe u tha: “Nëse ndonjëri prej jush ka një 
mik dhe i shkon në mesnatë e i thotë: ‘Mik, m’i jep hua tri bukë se më erdhi prej udhe miku im e nuk kam çka 
t’i jap për darkë’, e ai prej brenda iu përgjigj: ‘Mos më trazo! Dera është tashmë e mbyllur e fëmijët e mi e unë 
ramë në shtrat! Nuk mund të çohem t’i jap!’ – Unë po ju them edhe nëse s’çohet t’ia japë pse e ka mik, do të 
çohet me siguri për t’i dhënë aq sa kërkon për shkak të trazimit. Edhe unë po ju them: lypni e do t’ju jepet, 
kërkoni e do të gjeni, trokëllitni e do t’ju çelet. Sepse, kushdo lyp, merr; kush kërkon, gjen; atij që trokëllit, i 
hapet dera. Dhe, cili prej jush që është baba, po i lypi djali, peshk, në vend të peshkut do t’i japë gjarpër? Ose, 
nëse i lyp vezë, do t’i japë akrep? Nëse, pra, ju, edhe pse të këqij, dini fëmijëve tuaj t’u jepni dhurata të mira, sa 
më tepër Ati qiellor do t’u japë Shpirtin Shenjt atyre që ia kërkojnë?”. Lk 11, 1-13 
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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. 
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…  
 
25 Korrik  Shen Jakobi apostull 
26 Korrik  Shna Prenda 
27 Korrik  Shen Joakimi dhe Ana 
29 Korrik  Shen Marta 
30 Korrik  Shen Pjeter Krizologu 
31 Korrik  Shen Injaci i Lojolës 
 
Haku Kishes 2016…  E kane dhene:  

Aleks	 Dragu	
Aleks	 Coku	
Aleksander	 Agraja	
Anton	 Tinaj	
Anton	 Malaj	
Anton	 Brunga	
Arben	 Toma	
Arben	 Pepa	
Arben	 Therqaj	
Ardian	 Precetaj	
Artan	 Vuksani	
Beniamin	 Hasko	
Dode	 Ndreu	
Eduart/Aurel	 Avullija	
Emiljan		 Zadrima	
Ferdinand	 Grabanica	
Fred	 Kalaj	
Gezim	 Vushaj	
Gezim	 Lanazi	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjovalin	 Selmani	
Ilir	 Frrokaj	
Ilir		 Shyti	
Lec		 Gashaj	
Lek	 Kapllaj	
Luk	 Gjolaj	

Marin	 Muzhani	
Mark	 Shkreli	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Mhill	 Bregu	
Ndue	 Cacaj	
Nik	 Biqi	
Nikolin	 Vukelaj	
Nue	 Nikci	
Pal	 Rranxburgaj	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter/Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Frani	
Prek	 Spaqi	
Prel	 Pepushaj	
Pren	 Prekaj	
Silvan	 Nerhati	
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! 

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 gjate muajit Korrik…   
Anton Brunga $2500 
Deri	tani	kane	dhene: 
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Ton	Vocaj																																 10000	
Aleks	Coku	 5000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
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	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Altin	Miri	 1500	
Lek	Selmani																																										1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 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	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	
Luc	Gjokaj	 100	
Ana	Prifti	 50	

 
Picnic/Festival	Day	me	1	gusht	(e	hene	
long	 weekend)	 te	 qendra	 kroate	 ne	
Norval.			Nga	ora	10am	e	ne	vazhdim	

Free	Entrance	

 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 

Papa të rinjve, në një 
libër kushtuar Nënë 
Terezës; shërbejuni të 
varfërve 

 
“Corriere della Sera” -  e librit “Ta duam 
të padashurin”, në të cilin Emi (Editrice 
Missionaria Italian)”  na njeh me dy 
fjalime, shqiptuar nga Nënë Tereza në 
vitin ’73, në Milano, gjatë një takimi me 
disa rregulltare të reja. Papa e përmbledh 
reflektimin e tij në pesë fjalë: lutja, 
bamirësia, mëshira vepruese, familja, 
të rinjtë. 
Flitet e shkruhet shumë për Nënë 
Terezën, në prag të shenjtërimit. E nësa 
afrohet data 4 shtator, Papa e paraqet 
edhe një herë si shembull, që duhet 
ndjekur.   
Françesku i nis reflektimet me fjalën lutje 
e kujton menjëherë se “Nënë Tereza e 
fillonte ditën, duke marrë pjesë në Meshë 
dhe e mbyllte me Adhurimin e Jezusit në 
Sakrament”. Dashuri pa cak. Vetëm 
kështu puna mund të shndërrohet 
në  lutje - pohon Papa. - Nëse hyjmë në 
zemrën e Jezusit, mund ta shijojmë jetën 
e t’i shikojmë me sy të rinj gjithë njerëzit. 
Fjala e dytë është dashuria e krishterë, 
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bamirësia në emër të Krishtit, shpjegon 
Françesku. E kjo do të thotë “të bëhesh i 
afërm në periferitë e burrave e të grave, 
që i takojmë për ditë e të ndjejmë 
dhembshuri për të fundmit në korp e në 
shpirt”, “të bëhemi dëshmitarë të 
ledhatimit të Zotit  për çdo plagë të 
njerëzimit, që të mund t’u ofrojmë 
njerëzve, të cilët e dëshirojnë, praninë 
dhe afërsinë e Tij”. 
Lidhur me mëshirën vepruese, Papa 
kujton se me veprat e mëshirës trupore e 
shpirtërore, jemi të thirrur të kujdesemi 
për çdo njeri. “Do të jetë një mënyrë për 
të rizgjuar ndërgjegjet tona, shpesh të 
dremitura, përballë dramës së varfërisë e 
për të hyrë gjithnjë më shumë në zemër 
të Ungjillit, ku të varfërit janë të 
privilegjuarit e mëshirës hyjnore”. 
Nënë Tereza i bëri këto faqe të Ungjillit - 
vëren Françesku - prijëse të jetës së saj, 
udhë drejt shenjtërisë, që mund të jetë 
dhe udha jonë. 
Fjala e katërt, familja. Këtu mësojmë 
nga nëna  e babai - shkruan Papa - të 
buzëqeshim, të falim, të flijohemi për 
njëri-tjetrin, siç na fton Nënë Tereza. 
E, në fund, edhe një fjalë për të rinjtë, 
me të cilët do të takohet javën  e 
ardhshme  në DBR-në të Krakovit. Papa i 
fton të jenë “ndërtues urash, për ta 
copëtuar logjikën e përçarjes, të 
përjashtimit, të frikës së njeriut prej 
njeriut e për t’u vënë në shërbim të të 
varfëve më të varfër. I nxit ta përballojnë 
me guxim jetën, që është dhuratë e Zotit 
e të mos lejojnë t’ua rrëmbejë kush 
ardhmërinë nga duart e tyre. 
Në librin kushtuar Nënë Terezës, që Papa 
do ta shpallë Shenjte më 4 shtatorin e 
ardhshëm, pohohet se “sëmundja më e 
rëndë nuk është gërbula, as tuberkulozi, 
por vetmia”. Prej saj burojnë një mori 
çrregullimesh, përçarjesh e luftërash, që 
sot e trondisin rëndë njerëzimin. 
 
LAJMERIM	KUNORE	SHENJTE	
Me	 daten	 21	 gusht	 ne	 Kishen	

famullitare	 te	Koplikut	do	 te	 lidhen	ne	
kunoren	 shenjte	 gjate	 kremtimit	 te	
sakramentit	 te	 marteses	 Fabjan	
Luigj	 	Pllumaj,	 banues	 ne	 Mississauga	
Ontario,	 me	 Luiza	 Kanto	 Popaj,	
banuese	ne	Bajze. 
 

 
 

 
 

 


