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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 

 

Rreshajet / Pentecost 
 

24 Maj 2015 

Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Kur të vijë Mbrojtësi, të cilin do t’ju dërgoj 
prej Atit, Shpirti i së Vërtetës, që rrjedh prej Atit, Ai do të dëshmojë për mua. Por edhe 
ju gjithashtu do të dëshmoni për mua, sepse jeni me mua që në fillim. Kam edhe 
shumë tjera për t’ju thënë, por tani s’mund t’i kuptoni. E kur të vijë Ai, Shpirti i së 
Vërtetës, Ai do t’ju udhëzojë ta njihni tërë të Vërtetën. Ai s’do të flasë prej vetvetes, por 
do të flasë çka të dëgjojë dhe do t’ju zbulojë të ardhmen. Ai do të më lëvdojë, sepse do 
të marrë prej simes e do t’ju zbulojë juve. Gjithçka ka Ati, është imja. Prandaj edhe ju 
thashë: ‘Merr prej simes dhe do t’ju zbulojë juve’.” Gjn 15, 26-27; 16, 12-15 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12 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... 
25 Maj  Maria Nena e Kishes 
26 Maj  Shen Filip Neri 
27 Maj  Shen Augustini nga Kanterberi 
30 Maj  Zhana d’Ark 
 
 
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. 
 

Haku Kishes 2015…  

E ka dhene Dritan Lumaj. Deri tani kane dhene: 

Aleks	   Coku	  
Anton	   Tinaj	  
Arben	   Toma	  
Beniamin	   Hasko	  
Dritan	   Lumaj	  
Edi	   Linadi	  
Eduard	   Shkreli	  
Gezim	   Vushaj	  
Gjelosh	   Vushaj	  
Kreshnik	   Kapaj	  
Leke	   Kapllaj	  
Luk	   Gjolaj	  
Lule	   Tinaj	  
Marash	   Martinaj	  
Martin	   Pjetri	  
Mhill	   Ftoni	  
Nik	   Biqi	  
Nikolin	   Vukelaj	  

Pjeter&Bep	   Dreshaj	  
Prek	   Lekaj	  
Preke	   Gjonaj	  
Shpend	   Pllumaj	  
Sokol	   Ujka	  
Taulant/Elvis	   Gjerkaj	  
Ton	   Vocaj	  
Vladimir	   Doda	  

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)	  	  

 
 

Come Holy Spirit 
Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful 
and kindle in them the fire of your love. Send 
forth your Spirit and they shall be created. And 
You shall renew the face of the earth. 
 

Papa: ta lëmë Krishtin të na 
i ngulë sytë, për të na e 
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shndërruar zemrën 
 
Si më shikon sot Krishti? Papa Françesku e 
shtjelloi homelinë e mëngjesit, në Shtëpinë e 
Shën Martës, duke u ndaluar tek dialogu i 
Jezusit me Pjetrin, rrëfyer në Ungjilli. Prej 
këndej, reflektoi mbi tre shikimet e Krishtit 
mbi Apostullin. 
Krishti i ngjallur përgatit ushqimin për 
dishepujt e vet e, pasi hanë, nis një dialog i 
thellë ndërmjet Tij e Pjetrit. Françesku e 
shtjelloi homelinë duke u nisur prej këtij 
dialogu e, menjëherë pas, tregoi se, në lutje, 
iu duk sikur rijetonte çastin kur Jezusi i ngul 
sytë mbi Pjetrin. Papa kujtoi se në Ungjill 
vërehen tre shikime të ndryshme: shikimi i 
zgjedhjes, i pendimit, i misionit. 
 
Shikimi i parë, i entuziazmit 
 
Në fillim të Ungjillit të Shën Gjonit, shpjegoi, 
kur Andreu shkon tek i vëllai, Pjetri e i thotë: 
“E gjetëm Mesinë”, jemi para shikimit plot 
entuziazëm. Jezusi i ngul fort sytë mbi të e 
thotë: “Ti je Simoni, biri i Gjonit. Do të 
quhesh Pjetër”. Është shikimi i parë, ai i 
misionit. Thirrja është kumt i parë i misionit. 
“E si është shpirti i Pjetrit nën këtë shikim të 
parë?”, pyeti Papa. Entuziast. Hapi i parë pas 
Zotit. 
 
Shikimi i dytë, i pendimit 
 
Pastaj vështrimi i Papës shkoi larg, në natën 
e errët, dramatike, të së Enjtes së Madhe, kur 
Pjetri e mohon tri herë rresht Krishtin. Humbi 
gjithçka, Humbi dashurinë e Tij, e kur Zoti ia 
ngul sytë në bebe të syrit, ai qan me lot të 
valë: 
“Ungjilli i Lukës thotë: ‘E Pjetri qau me lot të 
hidhur’. Entuziazmi i parë për të ndjekur hap 
pas hapi Jezusin, u shndërrua në vaj, sepse ai 
mëkatoi: e mohoi Jezusin. Por kur Zoti ia 
nguli sytë, zemra e Pjetrit nisi të rrahë 
ndryshe. Ndryshimi nis pikërisht nga zemra. 
Ai ndërroi emër e thirrje. Ky është shikimi i 
dytë, shikim që e shndërron zemrën, që të 
nxit për kthesën e madhe, fryt i dashurisë”. 
Pastaj shtoi Papa, është shikimi i takimit, pas 
Ngjalljes. E dimë se Jezusi e takoi Pjetrin. 
Këtë na e thotë Ungjilli. Por, vërejti Papa, nuk 
e  dimë fare ç’i thanë njëri-tjetrit. 
Shikimi i tretë, misioni 

Ky i Ungjillit të sotëm, shtoi Françesku, është 
shikimi i tretë: ai që  përforcon në mision e, 
njëkohësisht, shikim përmes të cilit Jezusi 
kërkon të vërtetojë dashurinë e Pjetrit. I 
kërkon, prandaj, tri herë, t’ia pohojë 
dashurinë e tij, duke e nxitur t’ia kullotë 
delet. Kur e pyet për të tretën herë, Pjetri 
mbetet keq e  nis përsëri të qajë: 
“U hidhërua, sepse Krishti e pyeti për herë të 
tretë: ‘A më do!’. E ai i gjegji: ‘Po, ti o Zot, di 
gjithçka. Ti e di se të dua!’. U përgjigj Jezusi: 
‘Kulloti delet e mia’. Ky është shikimi i tretë, 
ai i misionit. I pari, shikimi i zgjedhjes, i 
entuziazmit për ta ndjekur pas Jezusin; i dyti, 
shikimi i pendimit në çastin e mëkatit tejet të 
rëndë të mohimit të Zotit; i treti, shikimi i 
misionit: ‘Kulloti  qengjat e mi! Kulloti delet e 
mia! Kulloti!’”. 
 
Ta lëmë Krishtin të na i ngulë sytë 
 
Por, tha në vijim Papa, rrëfimi nuk mbaron 
këtu. Jezusi shkon më përpara e i thotë 
Pjetrit: “Ti e bën gjithë këtë për dashuri. E 
pastaj? Do të kurorëzohesh mbret? Jo!”. 
Jezusi e paralajmëron Pjetritn se edhe atij do 
t’i duhet ta ndjekë në Udhën e Kryqit: 
“Edhe ne mund të mendojmë: me ç’sy po më 
shikon Krishti sot? Si më shikon Jezusi? Më 
thërret me sy? Më fal? Më nis për mision? Por 
duke ecur në udhën, që bëri Zoti, të gjithë 
jemi nën shkimin e tij. Ai na shikon gjithnjë 
plot dashuri, na kërkon diçka, diçka na fal e 
na jep një mision. Tani Jezusi vjen mbi elter. 
Secili nga ne të mendojë: “O Zot, Ti je këtu, 
ndërmjet nesh. Nguli sytë e tu mbi mua e më 
thuaj ç’duhet të bëj; si duhet të qaj për 
gabimet e mia, për mëkatet  e mia; ku ta gjej 
guximin për të ecur në udhën, që ti e shkele i 
pari?”. 
Në këtë ditë, përfundoi Françesku, na bën 
mirë ta rilexojmë këtë dialog me Zotin e të 
mendojmë për shikimin e Zotit mbi ne.  
 
 

Eja Shpirti Shenjt! 
 
O Shpirt Shenjt, deh zbrit mbi ne 
e prej qiellit derdh mbi ne 
rrezet tua plot me dritë. 
Eja, o Atë,  për nevojtarë, 
eja, ti n’dhanti bujar, 
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eja, ti që mendjet shndrit. 
Ti n’ngushtica ngush’llim bjen, 
ti ndër zemra si mik vjen, 
t’lodhunt n’jetë rishtas forcon. 
N’mund e djersë ti je pushim, 
n’vapë e luftë ti je freskim, 
lot i terë, zemrat ngushllon. 
Dritë Hyjnore, plot shejtni, 
shndriti mendjet e n’dashuri 
kalle flakë kë n’ty shpreson. 
Ku s’je ti  gjithçka dështon 
në natyrë t’njerit gjë s’qëndron, 
që t’jetë shenjte si ti don. 
Njollat hiq, dangat pastro, 
n’shpritëra tanë hiret rigo, 
varrët e mëkatit na i shëro.  
Çka është  e brishtë këndshëm lako, 
çka është e ftohtë me flakë rretho, 
çka është e shtrembët ëmbël drejto. 
Jepna ne që n’ty besojmë, 
jepna ne që n’ty shresojmë, 
shtatë dhantitë që aq dëshirojmë.  
Mundin tonë ti na e shpërble, 
n’mëkat me vdekë ti mos na le, 
bën me ty n’amshim t’lumnojmë. 
Amen, Alleluia. 
 

 
 

Pope Francis         
✔ 
 @Pontifex 
Let us invoke the Holy Spirit each day: He 
guides us along the path of discipleship in 
Christ. 
 
 
 

  
 

 

 

 


