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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 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

Shermendi 
 

3 Maj 2015 

 
Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Unë jam hardhia e vërtetë, e im Atë është vreshtari. 
Çdo shermend në mua, që nuk jep fryt, Ai e pret, kurse secilin që jep fryt, Ai e pastron, që të 
japë më shumë fryt. Tashmë ju jeni të pastruar me anën e fjalës që ju thashë. Banoni në mua 
sikurse edhe unë në ju. Sikurse shermendi nuk mund të japë fryt prej vetvetes, i shkëputur prej 
hardhisë, po ashtu as ju, nëse nuk mbeteni në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shermendet. Kush 
mbetet në mua e unë në të, ai jep shumë fryt, sepse pa mua s’mund të bëni asgjë. Nëse ndokush 
nuk mbetet në mua, hidhet jashtë porsi shermendi i prerë e thahet. Të tillët i bashkojnë, i qesin 
në zjarr e digjen. Nëse mbeteni në mua, dhe, nëse fjalët e mia qëndrojnë në ju, lypni gjithçka të 
doni dhe do t’ju jepet. Më këtë gjë lavdërohet im Atë: nëse jepni shumë fryt e dëftoheni nxënës 
të mi.”  Gjn 15, 1-8 
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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... 
4 Maj  Shen Floriani  
6 Maj  Shen Dominik Savio 
8 Maj  Shen Viktori 
9 Maj  Shen Pakomi 
 
 
Viti 2015, kalendar aktivitetesh…  
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. 
 

Kontribut per Qendren tone…  

Kane dhene Anton Malaj $300, Martin Vuktilaj 
$200, Ndue Kabashi $200 
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. 
 
Kursi i gjuhes shqipe…  
Çdo	   te	  diele	  ne	  oren	  10:45	  te	  ambientet	  
e	   Kishes	   ne	   Browns	   Line	   vazhdon	   kursi	   i	  
gjuhes	  shqipe	  per	  femijet	  (Ph.	  416.503-‐4509)	  	  

Orari I Meshes…  
 
Duke filluar nga e diela e ardhshme, 
10 Maj, Mesha do te jete ne oren 12 
 

 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. 

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

 

Maji, muaji i Zojes… 
 

Zoja e bekuar paraqitet para syve tanë 
si qenie që pati besim në Hyjin, si krijesë që u 
hap plotësisht para Tij. Prandaj, duke shikuar 
shembullin e saj, secili prej nesh të mësohet që 
të bëhemi Tabernakulli i Jezusit. Ne tashmë e 
dimë se feja nuk na u dhurua një herë e 
përgjithmonë, përkundrazi na duhet ta 
ripërtërijmë çdo ditë. Secilën ditë jemi të ftuar ta 
hapim zemrën tonë para Jezusit, gjë që në 
mënyrë të përsosur na e mëson Maria, sepse ajo 
besoi. Për këtë arsye është e domosdoshme që 
vazhdimisht ta kërkojmë ndërmjetësimin e saj, 
që botës së sotme, të cilës aq shumë i nevojitet 
drita e Ungjillit, t’ia transmetojmë fenë. 

Ne jetojmë në një shoqëri që duket e 
lumtur, por në të vërtetë është plot dëshpërim, 
sepse ndjen se është e zbrazët. Jemi të ftuar që 
në këtë shoqëri ta vendosim shpresën, që është 
dhurata më e mrekullueshme e Atit për botën, e 
kjo dhuratë është Jezu Krishti. Në këtë muaj, 
Zoja na fton të gjithëve që t’i afrohemi si bij 
dhe bija, duke kujtuar fjalë që Jezusi ia drejtoi 
Gjonit apostull nga kryqi «Ja Nëna e jote», 
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fjalë që në çdo çast të jetës sonë vlejnë për 
secilin prej nesh. Edhe një gjë, gjatë këtij muaji 
jemi të ftuar që ta lusim Rruzaren. Por ne 
tashmë jemi të vetëdijshëm se Rruzarja nuk 
është një lutje që përsëritet. Tashmë e dimë se 
Rruzarja në të vërtetë është bisedë me Nënën e 
cila në lutje dëshiron ta mësojë secilin prej nesh 
se si duhet ta pranojmë dhe dëgjojmë Ungjillin, 
d.m.th. Jezusin. 
Çdo herë kur lusim Rruzaren, së pari duhet ta 
përgatisim zemrën tonë që të jetë e gatshme për 
të marrë pjesë në misteret e jetës së Jezusit, 
sepse Rruzarja nuk është gjë tjetër përveçse 
udhëtim feje nëpër misteret e shëlbimit, ku 
Nëna jonë, Zoja e bekuar, na merr për dore. 
Kur, në jetën tonë si besimtarë, nuk jemi të 
gatshëm për ta bërë këtë rrugë, Rruzarja bëhet 
një lutje e zbrazët. Mirëpo, kur zemra jonë është 
përgatitur dhe ka vullnet të mirë për t’u nisur 
kësaj rruge, atëherë Rruzarja bëhet lutje e 
mrekullueshme. Shërbëtori i Hyjit, Ati i shenjtë, 
Gjoni Pali II, këtë lutje e quajti lutje 
kristologjike, sepse, nën drejtimin e Zojës, secili 
prej nesh vendoset në misterin e Krishtit Zot. 
 

 
May the Month of Virgin Mary… 
 
The month of May, a month which the piety of 
the faithful has long dedicated to Mary, the 
Mother of God. Our heart rejoices at the thought 
of the moving tribute of faith and love which will 
soon be paid to the Queen of Heaven in every 
corner of the earth. For this is the month during 
which Christians, in their churches and their 
homes, offer the Virgin Mother more fervent and 
loving acts of homage and veneration; and it is 
the month in which a greater abundance of 
God's merciful gifts comes down to us from our 
Mother's throne.  
 
The purpose of Mary's maternal activity is to 
unite us with Christ so completely that each 
might say: “The life I live is not my own; Christ is 
living in me” (St. Paul's Letter to the Galatians 
2:20)." 
 
 
 

 

 
Pope Francis         
✔ 
 @Pontifex   
The love of Christ fills our hearts and makes us 
always able to forgive! 
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Blessed	  Mother	  Teresa	  Financial	  Report	  -‐	  Operating	  Acct.	   	  	  
Revenue	  	  

	   	  
Jan-‐Jun	  2014	   Jul-‐Dec	  2014	  

1	   Offertory	  	  
	  

30,603.33	   37,898.12	  
2	   Other	  Parish	  Collections	  (Annual)	  

	  
29,333.76	   24,600.00	  

3	   Easter	  	  
	  

6,047.70	   5,093.10	  
4	   Baptism,	  Marriage,	  Funeral	  	  

	  
250.00	   1,000.00	  

	  	  
	   	  

66,234.79	   68,591.22	  
8	   Sundry	  Receipts	  	  

	   	  
	  	  

	  	   Reimbursment	  (Radio	  Maria)	  
	  

1,460.00	   	  	  
	  	   Christmas	  Party	  Nov	  Party	  	  

	   	  
4,000.00	  

9	   Special	  Diocesan	  Collection	  	  
	   	  

	  	  
	  	   Annual	  ShareLife	  Appeal	  	  

	  
577.30	   	  	  

Total	  Receipts	  for	  the	  Period	  
	  

68,272.09	   72,591.22	  
Cash	  balance	  at	  the	  beginning	  of	  the	  period	  

	  
110,636.84	   124,281.21	  

	  	   	  	   	  	   178,908.93	   196,872.43	  
Expenditure	  	   	  	   Jan-‐Jun	  2014	   Jul-‐Dec	  2014	  

1	   Salaries	  
	  

19,859.64	   16,954.90	  
4	   Office	  supplies,	  services	  	  

	  
3,334.18	   5,842.82	  

5	   Hydro,heating	  	  
	  

1,156.99	   917.25	  
7a	   Choir	  Music	  

	  
1,700.00	   800.00	  

7d	   Liturgical	  Expenses	  	  
	  

221.57	   	  	  
7	   Other	  Church	  Expenses	  	  

	   	  
465.71	  

8	   Hall	  Expenses	  	  
	  

435.38	   	  	  
9	   Rectory	  Expenses	  	  

	  
16,279.49	   12,322.42	  

10	   Diocesan	  Assessment	  	  
	   	  

6,554.00	  
10a	   Clergy	  Health/Pension	  	  

	   	  
13,850.00	  

11	   Sundry	  	  
	   	  

	  	  
	  	   Use	  of	  Church	  	  

	  
4,550.00	   4,950.00	  

	  	   Car	  repairs	  
	  

243.71	   2,182.07	  
	  	   Albanian	  Dinner	  (May	  18)	  

	  
4,386.76	   	  	  

	  	   Reimbursment	  (Radio	  Maria)	  
	  

1,460.00	   	  	  
	  	   Documentation	  Priest	  

	  
1,000.00	   	  	  

	  	   Christmas	  Party	  /Food/Rental	  	  
	   	  

9,489.00	  
	  	   Bus	  to	  Mid	  /Other	  	  

	   	  
2,785.50	  

Total	  Expenditure	  for	  the	  Period	  	  
	  

54,627.72	   77,113.67	  
Cash	  balance	  at	  the	  end	  of	  the	  period	  (from	  parish	  records)	   124,281.21	   119,758.76	  
	  	   	  	   	  	   178,908.93	   196,872.43	  
Blessed	  Mother	  Teresa	  Financial	  Report	  -‐	  Building	  Fund	  Acct.	   	  	  
Opening	  Balance	  	  

	   	  
58,103.94	  

Deposit	  	  
	   	   	  

16,365.71	  
	  	  

	   	   	  
19,494.53	  

Closing	  Balance	  	  
	   	  

93,964.18	  
Për	  çdo	  informacion	  kontakto	  në	  Browns	  Line	  me	  Barbara	  Bruno	  	   	  	   	  	  
çdo	  të	  hënë	  ora	  11-‐1	  Tel.	  647.558.9382	   	  	   	  	  

	   


