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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 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

Në mal për tu lutur 
 

21 Shkurt 2016 

Në atë kohë, Jezusi mori me vete Pjetrin, Gjonin dhe Jakobin e u ngjit në mal për t’u lutur. 
Ndërsa po lutej, fytyra iu shndërrua e petkat iu bënë të bardha e të shndritshme si vetëtima. Kur 
qe, dy njerëz po bisedonin me të! Ishin Moisiu dhe Elia. Ata u dukën të rrethuar me lavdi e 
bisedonin me të për kalimin e tij nga kjo jetë që do ta bënte së shpejti në Jerusalem. Pjetrin dhe 
shokët e tij i kishte lodhur gjumi, por qëndruan zgjuar dhe e panë lavdinë e tij dhe ata dy burra 
që po qëndronin me të. Dhe, ndërsa ata po ndaheshin prej tij, Pjetri i tha Jezusit: “Mësues, është 
mirë për ne të qëndrojmë këtu. Po i bëjmë tri tenda: një për ty, një për Moisiun e një për Elinë!” 
Nuk dinte ç’thoshte. Ndërsa ky ende po fliste, ra një re dhe i mbuloi me hijen e vet. Kur hynë 
nën re, nxënësit i kapi frika. Prej resë u dëgjua një zë: “Ky është Biri im – i Zgjedhuri! Atë 
dëgjoni!” Ndërsa ky zë po jehonte, Jezusi mbeti vetëm. Nxënësit heshtuan dhe ndër ato ditë s’i 
treguan askujt çka kishin parë.  Lk 9, 28-36 
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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…  
 
22 Shkurt  Selia e Shen Pjetrit 
23 Shkurt  Shen Polikarpi 
25 Shkurt  Shen Viktorini 
26 Shkurt  Shen Aleksandri 
27 Shkurt  Shen Leandri 
 
Udha e Kryqit / Stations of the 
Cross…  

Çdo te premte gjate Krezhmeve eshte Udha 
e Kryqit ne mbremje ne oren 7:45.  

Haku Kishes 2016…  E kane dhene: Martin 
Vuktilaj, Eduart/Aurel Avullija 

Anton	   Tinaj	  
Arben	   Toma	  
Arben	   Pepa	  
Ardian	   Precetaj	  
Dode	   Ndreu	  
Eduart/Aurel	   Avullija	  
Ferdinand	   Grabanica	  
Fred	   Kalaj	  
Lek	   Kapllaj	  
Martin	   Vuktilaj	  
Mhill	   Ftoni	  
Nik	   Biqi	  
Nikolin	   Vukelaj	  
Nue	   Nikci	  
Pal	   Rranxburgaj	  
Prel	   Pepushaj	  
Sokol	   Gashaj	  
Taulant	  /	  Elvis	   Gjerkaj	  
Tonin	   Ndoja	  
Tot	   Prekulaj	  
Zef	   Shkreli	  

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. 
 
Krezmimet dhe Kungimi I Pare … 
Krezmimet (Confirmation) dhe Kungimi I 
Pare (First Communion) do te jene ne 
daten 29 Maj.  
 
 

Atë Cantalamessa: falë 
Shpirtit Shenjt, Jezusi 
është prani, jo kujtesë 

 
Sqaroi predikatari kapuçin, per 
dinamizmin trinitar të liturgjisë, 
dinamizëm që shprehet më së miri nga 
Shën Bazili, kur thotë: “Ashtu si gjërat 
hyjnore zbresin në ne nga Ati, përmes 
Birit, në Shpirtin Shenjt, kështu edhe 
gjërat njerëzore ngrihen tek Ati përmes 
Birit, në Shpitin Shenjt”. Pra, pohon 
rregulltari françeskan: 
“… Nuk mjafton vetëm të kujtosh herë 
pas here se është edhe Shpirti Shenjt. 
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Duhet t’i njihet roli i hallkës themelore; si 
në udhën e daljes së krijesave nga Zoti, 
ashtu edhe të rikthimit të tyre në Zotin. 
Hendeku ndërmjet nesh e Jezusit të 
historisë, sheshohet nga Shpirti Shenjt. 
Pa Të, e gjithë liturgjia mbetet vetëm 
kujtesë, me Të, gjithçka është edhe 
prani”. 
Shpirti Shenjt dhe lutja e 
ndërmjetësimit 
Veç kësaj, vijoi predikatari papnor 
“Shpirti Shenjt ndërmjetëson për ne e na 
mëson të ndërmjetësojmë, nga ana e 
jonë, për të tjerët. E ndërmjetësimi, 
theksoi, është pjesë themelore e lutjes 
liturgjike, siç e dëshmon vetë Kisha, që 
nuk pushon së ndërmjetësuari: për vete, 
për botën, për të drejtët e për mëkatarët, 
për të gjallët e për të vdekurit. E kjo 
është shumë e mirëpritur nga Zoti, sepse 
nuk mendon për vete, por për të tjerët: 
“Lutja e ndërmjetësimit është, kështu, e 
mirëpritur nga Zoti, sepse çlirohet më 
shumë nga egoizimi, reflekton më nga 
afër për  dhuratën falas që na bëhet e 
përkon më shumë me vullnetin  hyjnor, i 
cili dëshiron  shëlbimin e të gjithë 
njerëzve. Zoti është si Atë i mëshirshëm, 
që e ka për detyrë të dënojë, por ndërkaq 
i kërkon të gjitha mundësitë lehtësuese 
për të mos e bërë këtë e është i lumtur, 
në zemrën e vet, kur vëllezërit e fajtorit e 
përmbajnë, që të mos e bëjë”. 
 
 

 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. 

Pope Audience: Deepen 
your commitment to 
express God's mercy 
Speaking to the thousands of pilgrims and 
visitors gathered on Saturday, the Holy 
Father said in these weeks before Easter 
the Church was inviting the faithful to 
deepen their commitment “to express 
God’s mercy in every aspect of their daily 
lives.” He said that “such faithful Christian 
witness is our way of responding to God’s 
prior commitment to us, as expressed not 
only in his gift of creation, but above all in 
the sending of his Son.  
He went on to say that in Jesus, God 
committed himself to offering hope and 
redemption to the poor, the sick, sinners 
and all those in need.  God, the Holy 
Father continued, is committed to us, his 
first task was to create the world, and 
despite our attempts to ruin it, he is 
committed to keeping it alive.” 
Jesus, the Pope underlined “is the living 
expression of God’s mercy and as 
Christians he added, we are called to bear 
witness to the Gospel message of hope 
and solidarity.  
 

A hardened soldier’s story of 
redemption 
BY  JEAN KO DIN, THE CATHOLIC REGISTER 
A fictionalized film account of the days 
following Christ’s death and 
resurrection, Risen tries to stay true to 
Scripture as it tells the story of a Roman 
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soldier tasked with solving Christianity’s 
most fundamental mystery. 
The film recounts the events after Jesus’ 
death and resurrection through the eyes 
of a nonbeliever, Roman military officer 
Clavius. Pontius Pilate and the high 
priest Caiaphas, convinced Jesus was 
removed from the sealed tomb, want the 
body found. Amid intense political 
pressure, Clavius and his men embark 
on that mission and, along the way, the 
hardened soldier’s most fundamental 
beliefs are challenged as he starts to 
doubt his pagan beliefs and struggles to 
make sense of the prophesied 
resurrection. 

 

	  

Radio	  Maria!	  Degjoje	  drejtperdrejt	  live	  ne	  
www.radiomaria.al	   +355-‐69-‐333-‐3302	  
ose	  MagicJack	  484-‐961-‐1564	  

 


