
Çdo të dielë në orën 12:00 Rruzarja dhe Mesha Shenjte

Blessed Mother Teresa Albanian Mission
739 Browns Line, Etobicoke, Ontario M8W 3V7

Tel. 416 503 4509 dhe 647 558 9382
www.misioninenetereza.com

Fepakët 

10 Gusht 2014

Pasi që e ngiu turmën, Jezusi u urdhëroi nxënësve të hyjnë në barkë e të kalojnë para tij në 
anën tjetër derisa ai ta shpërndajë popullin. Jezusi, si nisi popullin, u ngjit vetëm në mal për 

t’u lutur. Ishte bërë natë e ai ende gjendej aty vetëm.
Barka, që tashmë ishte shumë stadje larg tokës, përplasej prej valësh, sepse frynte era e kundërt. 
Në rojën e katërt të natës erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi det. Kur nxënësit e hetuan duke 
ecuri përmbi det, u frikësuan e thanë: “Diçka po na shtihet!” e prej frikës bërtitën. Por, menjëherë 
Jezusi u tha: “Zemër, jam unë, mos kini frikë!”
Pjetri përgjigji: “Zotëri, nëse je ti, më urdhëro të vij te ti përmbi ujë!” “Eja!” – i tha. Atëherë Pjetri 
zbriti nga barka e po ecte nëpër ujë për të shkuar te Jezusi. Porse, kur e pa erën e fortë, u 
frikësua, filloi të humbasë në ujë, dhe bërtiti: “Më shpëto, o Zot!” Jezusi përnjëherë shtriu dorën, 
e kapi dhe i tha: “Fepakët! Përse dyshove?!”
Kur hynë në barkë, pushoi era. Ata që ishin në barkë u përkulën me nderim para tij e thanë: 
“Me të vërtetë je Biri i Hyjit!” Mt 14, 22-33



Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:00 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 ose kunsulto 
harten e ketushme.

Kalendari liturgjik...
11 Gusht  Shen Klara e Asizit
12 Gusht  Shen Joana de Chantal
14 Gusht  Shen Maksimilian Kolbe
15 Gusht   Te ngjiturit e Zojes ne qiell 

(Zoja e Madhe)
16 Gusht  Shen Rroku
E premte 15 gusht Mesha Shenjte...
Te premten, festa e ‘Te ngjiturit te Zojes ne qiell 
(Zoja e Madhe)’, Mesha Shenjte kremtohet ne 
mbremje ne oren 7:30 !

Lutja për vizitë të suksesshme dhe të bekuar
të Atit të shenjtë, Françeskut Papë në Shqipëri
Veprim përgatitor për ardhjen e Françeskut Papë në 
Shqipëri

“O Atë i mirë, me ndërmjetësimin e 
Nënës së Këshillit të mirë,
të cilën etërit tanë e zgjodhën për 
mbrojtëse dhe pajtore,
të të Lumturës Nënë Terezë dhe të 
Shërbëtorëve të Hyjit,
po Të lutemi, që vizita që Ati i 
shenjtë, Françesku Papë,
do ia bëj Vendit tonë, të jetë e 
suksesshme dhe plot bekim.
Përtërije në dashuri për Ty dhe për 
njëri-tjetrin mbarë popullin shqiptar: 
të moshuarit, burrat dhe gratë, 
fëmijët dhe të rinjtë,
që të gjithë së bashku, në Hyjin, të 
jemi shembull i shenjtërisë së jetës.
Bëj që të Krishterët të shkojnë pas 

Krishtit dhe ta dëshmojnë,
para njerëzve të kohës sonë dhe 
breznive të reja.
Vizita e Pjetrit të ditëve tona le të jetë 
për ne nxitje,
forcë dhe shërim i shpirtit tonë të 
vuajtur,
që me gatishmëri, gjithmonë t’i 
jetojmë vlerat e vërteta,
që burimin e kanë në dashurinë e 
Krishtit.
Së bashku më Atin e shenjtë, 
Françeskun Papë,
na vizito, o Shpirti Shenjt dhe 
përtërije fytyrën e Vendit tonë,
dhe në të, përtërij të gjithë bijtë e 
bijat e tua, Shqiptar!
Amen.

Midland Ontario, shtegtim 
(pilgrimage) te dielen 31 gusht....   

Te dielen 31 gusht do 
te vizitojme vendin e 
shenjte dhe historik 
te Midland. Aty do 
kemi Meshen ne 
oren 2 dhe bekimin 
me reliket (relics) 
e shenjterve, si 
edhe viziten e pjese 

se vjeter historike (shih: http://martyrs-shrine.com). 
Nisja nga Browns Line do te jete ne oren 10:30 me 
autobus. Çmimi per person ne autobus eshte 
32 dollare.
Rregjistrimet mbyllen me date 11 gusht!!!  
Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene:

Aleks  Coku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Tinaj
Anton Brunga
Arben Toma
Arben Pepa
Arben Marku
Ardian Preçetaj
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Beniamin Hasko
Edmond Kacorri
Eduard  Shkreli
Erion Tase
Flobenc Shkalla
Gjergj  Nikolla
Ladi Lumaj
Lekë Tarazhi
Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Marash Martinaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Mhill Ftoni
Ndok Macaj
Ndue Cacaj➋



➌

Nik Biçi
Nush Dokaj
Paulin Lukani
Petrit Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Frani
Prek Spaqi
Prek  Kaçaj
Preke Gjonaj
Roza Kalaj
Rrok Gjoni
Sander Kosmaci
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Tom Ulaj
Ton Vocaj
Vaso Gjuravcaj
Viktor Pleti
Viktor Gjokaj
Vladimir Doda
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.
Mijëra të krishterë ikin nga sytë 
këmbët në Irak. Patriarku Sako: 
katastrofë humanitare

Pavarësisht nga 
përpjekjet, aleanca 
e luftëtarëve kurdë 
të Irakut, Sirisë 
dhe Turqisë nuk ia 
del dot të mbrojë 
popullsinë civile, 
pakicat dhe mijëra 
të krishterët nga 

furia e xhihadistëve të Shtetit islamik në veri të Irakut. 
Rreth 150 mijë të krishterë po ikin drejt Kurdistanit, 
pa asnjë mbrojtje. Alarmin e dha sot në mëngjes 
Patriarku i Babilonisë së Kaldejve, Louis Raphael I 
Sako. “Katastrofë humanitare” e quan ai këtë eksod të 
ri, të nesërmen e Ditës së Lutjes për Paqen në vend, 
e cila, fatkeqësisht, u shoqërua me 50 atentate, që 
shkaktuan 30 të vdekur e 70 të plagosur. Qindra gra 
e vajza të pakicës fetare yazide janë marrë peng nga 
xhihadistët, të cilët, sipas burimeve qeveritare, kanë 
masakruar edhe 500 burra të së njëjtës bashkësi. 
Kujtojmë se yazidizmi është fe 4000 vjeçare, e cila 
me kohë, ka marrë elemente edhe të krishterimit 
e të myslimanizmit. Ndjekësit e saj janë kurdë, që 
jetojnë kryesisht në zonat rreth Mosulit, gjithsej 
500 mijë vetë. Myslimanët e tjerë i konsiderojnë 
apostatë dhe i quajnë adhurues të djallit.  Vazhdon 
pra avancimi i milicëve ekstremistë, që pas Mosulit, 

të dielën, pushtuan edhe qytetin e Sinjarit, duke 
sulmuar sistematikisht popullsinë, ose për arsye 
etnike, ose për arsye fetare. Këshilli i Sigurimit i 
OKB-së e quan këtë “krim kundër njerëzimit”, por 
nuk mjafton, denoncon Patriarku i Kaldejve, imzot 
Sako, në mikrofonin tonë:  Sot kemi boshllëk në 
boshllëk. Qeveria nuk ka forcë për të kontrolluar 
vendin. Tani kemi edhe zgjedhjet parlamentare 
e nuk ka forcë për të sulmuar, nuk ekziston 
një ushtri e vërtetë, në ndryshim nga Siria, ku 
forcat e armatosura janë aktive. Këtu, kurdët po 
tërhiqen, kanë vetëm armë të lehta. Sot, mijëra 
njerëz kanë marrë rugën për të ikur, që prej 
3-4 orësh. Janë gra, të moshuar, fëmijë: duhet 
mobilizuar opinioni publik dhe shoqëritë e të 
gjitha vendeve. Kjo është katastrofë humanitare!
LUTJA KUSHTUAR VIKTIMAVE TË 
DIKTATURËS KOMUNISTE
Lutja është formuluar nga Drejtesi dhe Paqe, 
Shkodër dhe është miratuar nga Imzot Angelo 

Massafra
Të Lutemi o Zot
Sot ne këtë ditë 
simbolike
Në këtë vend 
dhimbjesh
Për ata të cilëve jeta 
u humbi
Në qelitë e ftohta
Mes lotësh e lutjesh 
të psherëtira nën zë
Lutemi për ata që 
u gllabëruan nga 
galeritë
Në punë skllavëruese
Me të vetmin 
shpërblim, bukë e ujë

Lutemi edhe për ata që nuk patën një vend të denjë
ku të prehen
Që u groposën si sende në këto shpate
Me një shishe në gjoks e një numër mbi kokë
Lutemi të kene gjetur paqen
Pranë teje, në amshim
Lutemi edhe për ata që mbijetuan
Të sfilitur, të tjetërsuar ne trup e shpirt
Të harruar e të përbuzur
Të lutemi hidh një rreze shprese
në vitet e tyre të fundit
Që pa pengje t`i mbyllin sytë
Lutemi edhe për shpirtrat e atyre
Që nga djalli u mashtruan
dhe munduan vëllezërit e motrat e tyre
të pafajshëm
Lutemi edhe për ata
Që lakmia u errësoi sytë
E për përfitime boshe
Lëshuan akuza e dëshmi të rreme
Dhe u vodhën jetën vëllezërve e motrave të tyre
Lutemi edhe për ata
Të lëkundurit e të  dobëtit
Që jetuan me frikë ne zemër
E që për të shpëtuar veten
Fundosën të tjerët



Toronto • Scarborough • Mississauga • Brampton 

Rocco C Lofranco L.LB

The Madison Centre
4950 Yonge Street Suite 600
Toronto ON M2N 6K1

Lutemi që në çastet e tyre të fundit
Të kenë gjetur pendesën
Që barra e mëkateve
Të mos u rëndojë shpirtin në amshim
Lutemi që çfarë ndodhi
Kurrë më të mos përsëritet
Po ashtu te Lutemi o Zot
të na japësh urti, force dhe guxim
Ta mbajmë të gjallë kujtimin e tyre
E të ecim pa u ndalur përpara
Në shtigjet e vështira të pajtimit. Amen!

Kramer’s Bar & Grill
1915 Yonge St Toronto 
Per Festa Private 
Kontakto Arben Toma 
Tel : 647-887-9058

• Fergese
• Reçel fi ku, pjeshke, 

kumbulle, qershie
• Marinade Speci,

kastraveci, lakre
• Speca te pjekur
• Speca djeges 
• Panxhar i kuq
• Komposto kumbulle
• Uje Mineral Tepelene
• Coffee Skenderbeu

www.kodra.org

Produkte
Shqiptare!
Prodhuar dhe
importuar nga 
Shqiperia.
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GUARDIAN ANGEL PRAYER

Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, 
pasi Hyji, për mëshirë të vet, 
më ka lënë nën mbrojtjen tënde, 
ti sot më shndrit, më mbaj, 

më ruaj e më sundo. Amen.


