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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 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

Pse e kërkoni të gjallin 
ndër të vdekur ???  

Ai u ngjall !!! 
 

16 Prill 2017 

Të parën ditë të javës, fort heret, shkuan te varri me erëra të mira që i përgatitën. Gjetën 
gurin e rrokullisur prej varrit. Hynë, por nuk e gjetën trupin e Jezusit Zot. E, ndërsa po rrinin 
ashtu, marrë mendsh nga kjo punë, kur qe, përngjat tyre, u paraqitën dy burra të veshur me 
petka të ndritshme. U kur ato, të tmerruara, i ulën sytë për dhe, këta u thanë: “Pse e kërkoni 
të gjallin ndër të vdekur? Ai s’është këtu! U ngjall! Le t’ju bjerë në mend çka ju pati thënë kur 
ishte në Galile: ‘Duhet – thoshte ai – që Biri i njeriut t’u dorëzohet njerëzve mëkatarë, ta 
kryqëzojnë dhe të tretën ditë të ngjallet’!” .Atëherë u ranë në mend fjalët e tija. U kthyen nga 
varri dhe i njoftuan mbi të gjitha këto të Njëmbëdhjetët e të gjithë tjerët. Ishin: Maria 
Magdalenë, Gjonia e Maria e Jakobit. Po edhe gratë tjera që ishin me to, u treguan apostujve 
të njëjtën gjë. Por apostujt këto fjalë i morën për trillime e nuk u besuan. Megjithatë Pjetri u 
çua, shkoi vrap te varri, u përkul dhe pa vetëm pëlhurat. U kthye në shtëpi i habitur për krejt 
çka kishte ndodhur. Lk 24, 1-12 
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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… 

17 Prill  E hena e Pashkeve 
19 Prill  Shen Luani IX, papë 
20 Prill  Shen Bonifaci i Sienes 
21 Prill  Shen Anselmi ipeshkev 
22 Prill  Shen Adalberti ipeshkev e martir 
23 Prill  E Diela e Meshires Hyjnore 
 

Te marteve te Shna Ndout Mesha 
kremtohet ne oren 7:30pm 

Haku Kishes 2017… E ka dhene: Altin 

Miri, Nush Dokaj, Nikolin Vukelaj, Luigj 
Gojani 

Aleks Coku 
Altin Miri 

Arben Toma 
Gjergj Nikolla 
Ilir Shyti 
Ilir Frrokaj 
Kol Pepa 
Ljuc Junçaj 
Martin Vuktilaj 
Mhill Ftoni 
Nikolin Vukelaj 
Nikolle Lumaj 
Nush Dokaj 

Paulin Marku 
Pjerin Brucaj 
Pjeter&Bep Dreshaj 
Prek Gjonaj 
Prek Spaqi 
Prek Spaqi 
Tefe Ndoci 
Ton Vocaj 
Valmir Gjinaj 
Vaso Gjuravçaj 

 

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte!      

Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 

dhene …   

Sokol Sterbyci 10000 

Pjeter&Bep Dreshaj 10000 

Ton Vocaj                                10000 

Aleks Coku 5000 

Elis Bzhetaj 5000 

Lec Gashaj 5000 

Luigj Narkaj 5000 

Luk Gjolaj                                                         5000 

Paulin Marku 5000 

Anton Malaj 4000 

Arben Pepa 3000 

Luvigj Lallinaj 3000 

Mirash Lallinaj 3000 

Nik Biqi 3000 

Anton Brunga 2500 

Albert Berisha 2000 

Aleks Dragu                                       2000 

Altin Miri 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 

Tom Prekulaj 2000 

Lek Selmani                                          1500 

Ndue Selmani 1500 

Anton Shelinaj 1000 

Arben Therqaj    1000 

Edi Linadi 1000 

Erald Islami 1000 

Gezim Lanazi 1000 

Gjelosh Vushaj 1000 

Gjergj Gjinaj 1000 

Gjovalin Melaj 1000 

Lek Ramaj 1000 

Mark Ndoci 1000 

Mhill Ftoni 1000 

Ndue Kabashi 1000 

Petrit Ujkaj 1000 

Prek Spaqi 1000 

http://www.ourladyofmm.com/
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Prel Pushaj 1000 

Qamil Llashtica 1000 

Shçiprim Lumi 1000 

Sokol Noshi 1000 

Arben Toma 500 

Dorian Tabaku 500 

Fatmir Qosaj 500 

Kol Pepa 500 

Lec Ndoj 500 

Pal Rrasburgaj 500 

Sokol Kaçaj 500 

Pren Prekaj 300 

Ernesto Ujka (US dollar) 300 

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
 

Pashkë në Jeruzalem 

 

Nuk ka të krishterë, që të mos dëshirojë 

të shkelë në Tokën Shenjte, por jo të 

gjithë mund t’i vizitojnë trojet, ku koha u 

nda më dysh: para e pas Krishtit. 

A i keni përfytyruar ndonjëherë emocionet 

e thella, që ndjen shtegtari,  kur, në 

Jeruzalem, lexohet fragmenti i Ungjillit 

sipas Mateut, që përshkruan Darkën e 

Mbrame? “Tani, ndërsa po hanin, Jezusi 

mori bukën e, si e bekoi, e theu, ua ndau 

dishepujve e tha: “Merreni e hajeni! Ky 

është Korpi im”. Mori, pastaj kelkun, e si 

falënderoi Atin, ua dha atyre, duke thënë: 

“Pijeni të gjithë! Sepse ky është gjaku 

im…”.  E kjo, në sallën e Çenakullit, që 

mund ta vizitosh këto ditë, ose mund ta 

përfytyrosh, nësa gjunjëzohesh para 

elterit, në kishën aty, pranë shtëpisë sate. 

Por sa emocionuese do të ishte, po të 

kishe shkuar edhe ti, në vendin ku u 

shqiptuan këto fjalë. Sa prekëse, të jesh 

në natën e errët, në mes të ullishtës, ku 

Jezusin e puthi ai, emri i të cilit do të 

bëhej sinonim i tradhtisë, Juda. Ishte 

puthja më tragjike në histori.…Të jesh në 

Gjetseman e ta dëgjosh në shpirt jehonën 

e fjalëve të Krishtit drejtuar dishepujve: 

“Ju rrini këtu, ndërsa unë po shkoj të 

lutem” (Mt 26,36). 

Shpesh shtegtarët i përshkruajnë 

emocionet e çasteve të jetuara në Udhën 

e  dhimbshme, parë si pikë kryesore e 

shtegtimit të tyre në Tokën Shenjte. Hap 

pas hapi, stacion pas stacioni, shteg pas 

shtegu,  arrijnë, më në fund, pas Jezusit, 

në Kalvar. Dhe e shohin, me sytë e lutjes, 

në mes të dy keqbërësve, më të djathtë e 

më të majtë (Lk 23-33). Të kryqëzuar! Duke 

e dorëzuar shpirtin në duart e Atit. E duke 

shqiptuar, me frymën e fundit, fjalët: “Atë 

, o Atë, pse më lëshove dore!”. Ndërsa ti 

e dëgjon, lutesh e thua: “Atë, o Atë, pash 

gjakun e derdhur për mua mbi mal të 

Kalvarit, mos më lësho dore!”. Mund ta 

shikosh edhe ti këtë skenë, me sytë e 

mendjes, sonte…Mundesh, pastaj, të 

prekësh gurin e vajimit, kur “Ata e morën 

trupin e Jezusit, e mbështollën me fasha 

spërkatur me bimë aromatike, sipas 

dokeve të judenjve…(Gjn 19.40). 

E në fund, fatlum, ndodhesh para Varrit 

të Zbrazur. Je në Bazilikën e Varrit 

Shenjt, vend që shtegtarët  e vizitojnë me 

nderimin më të thellë,  të vetëdijshëm se 

pas kësaj vizite, do të nisin një jetë të re. 
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Sepse shtegtimi  në këto vise të 

shndërron! 

 

Pope urges faithful to help 

and serve each other 

 
(Vatican Radio) Pope Francis on Holy Thursday 

washed the feet of inmates at Paliano prison, south 

of Rome, during the Mass of Our Lord’s Supper. 

The Pope traveled to the penitentiary for a private 

visit and the celebration of Mass marking Jesus’ Last 

Supper with his disciples on the day before his 

Crucifixion. In his off-the-cuff homily Pope Francis 

invited those present – and all Christians -  to serve 

the other. 

"The disciples, the Pope said, used to argue about 

who was the most important amongst them". 

“He who feels or thinks he is important, he 

continued, must become small and be a servant to 

the others. That is what God – who loves us as we 

are – does every day”. 

"Jesus overturns things and does it himself," he 

continues, "Simon didn’t agree, but Jesus said 

that He came into the world to serve, to serve, to 

be a slave for us, to give his life for all of us. To 

love until the end. " Because this is how Jesus 

loves "until the end." He loves everyone "even if 

we are poor and desperate, He is great and good 

and loves us just as we are." "It gives his life to 

each of us and is proud of this, he wants this, 

because he has love," Bergoglio remarked. It is not 

easy to love until the end, "because we are all 

sinners, we have limits and flaws. We all know 

how to love, but we are not as God who loves 

unconditionally and doesn’t look at the 

consequences. "  

The gesture of washing the feet is a symbol of this 

love, "It is not folklore." Jesus gives concrete form 

to the warning he made to the apostles, "who were 

arguing among themselves about who was the most 

important," He said that "the greatest should be the 

servant of all." Even the Pope has been called to this 

"lowering" task. "Today when I arrived I heard 

people crying out loud: "the Pope, the head of the 

Church is coming. " The head of the Church is 

Jesus, let’s not be fool! - the Pope clarified- the 

Pope is Jesus’ figure. I want to do the same thing He 

did. In this ceremony, the priest washes the feet of 

his faithful, he overturns, and who apparently is the 

greatest does the work of a slave"  

In this ceremony, the Bishop of Rome said, "let us 

think about what Jesus did and follow his 

example. I’m not telling you not to go and wash 

each other’s feet, that would be a joke..." Bergoglio 

noted, but "if you can, help, do something useful for 

your prison mate ... Do it, because this is love, it is 

like washing somebody else’s feet, it’s like being the 

servant of others."  

The pope finally greeted the director who said 

she welcomed the Pope "like one of the 

family." During the Mass, a boy made his first 

communion with the Pope and yesterday his first 

confession; two other will follow in June and receive 

Confirmation. The Pope gave communion to all 

present, another sign of the closeness of Jesus who 

"breaks" for everyone.  

 

 
 
Te gjitheve u urojme nga zemra: Gezuar 

e per shume mot Pashket e Ringjalljes! 


