
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

Jezusi ngjitet në qiell 

1 Qershor 2014

Në atë kohë, të njëmbëdhjetë nxënësit shkuan në Galile, në atë mal, ku 
u kishte urdhëruar Jezusi. Kur e panë, e adhuruan, por disa dyshuan. 

Jezusi u afrua e u tha: “Më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Prandaj, 

shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt! Pagëzoni në Emër të Atit e të Birit 

e të Shpirtit Shenjt! Mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar! Dhe, ja, unë 

jam me ju gjithmonë, deri në të sosur të botës!” Mt 28, 16-20



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...
2 Qershor  Shen Marçelini dhe Pjetri
3 Qershor  Shen Karl Lwanga e shoket martire
5 Qershor  Shen Bonifaci
6 Qershor  Shen Norberti
7 Qershor  Shen Roberti

Christ’s Ascension 
marks the definitive 
entrance of Jesus’ 
humanity into God’s 
heavenly domain, 
whence he will 
come again (cf. Acts 
1:11); this humanity 
in the meantime 
hides him from the 
eyes of men (cf. Col 
3:3).

Jesus Christ, the 
head of the Church, 
precedes us into the 
Father’s glorious 

kingdom so that we, the members of his Body, may 
live in the hope of one day being with him for ever.

Jesus Christ, having entered the sanctuary of 
heaven once and for all, intercedes constantly for us 
as the mediator who assures us of the permanent 
outpouring of the Holy Spirit.
Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene Mhill Ftoni, Prek Kaçaj, Petrit Ujka:

Aleks  Coku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Tinaj
Anton Brunga
Arben Toma
Arben Pepa
Arben Marku
Arjana Nati
Astrit Simeqi

Aurel Vata
Beniamin Hasko
Eduard  Shkreli
Erion Tase
Flobenc Shkalla
Gjergj  Nikolla
Ladi Lumaj
Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Marash Martinaj
Marin Muzhani
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Mhill Ftoni
Ndok Macaj
Ndue Cacaj
Petrit Ujka
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

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.
Papa: jeta e krishterë nuk është festë, 
por “gëzim në shpresë”

“Trishtimi juaj do 
të shndërrohet në 
gëzim!”. Premtimi, 
që Jezusi u bëri 
dishepujve të vet, 
ishte në qendër 
të vëmendjes 
në Meshën e 
mëngjesit, kremtuar 

nga Papa Françesku, në Shtëpinë e Shën Martës. 
E ishte himn për gëzimin e krishterë, homelia e 
sotme e Atit të Shenjtë, që nënvizoi se ky gëzim nuk 
mund të blihet e as të shitet, sepse, dhuratë e Zotit. 
Gëzimi i të krishterëve, shtoi Papa, është gëzim 
në shpresë, gëzim, që buron nga një shpresë e 
jashtëzakonshme.   Shën Pali ishte shumë guximtar, 
sepse kishte forcën e Hyjit. Papa Françesku e shtjelloi 
homelinë, duke u nisur pikërisht nga ky mendim e 
duke e përqendruar të tërën mbi gëzimin e krishterë. 
Natyrisht, shtoi, nganjëherë edhe Apostulli i Popujve 

➋
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kishte frikë. S’ka njeri në botë, që të mos ketë ndjerë 
sadopak frikë. E edhe Shën Pali, duke e ndjerë këtë 
frikë, nuk mund të mos e pyeste veten: “A nuk do 
të ishte më mirë ta ulja sadopak nivelin, të isha më 
pakëz i krishterë e të hyja në udhën e kompromisit 
me botën?”. Pyeste kështu, nga që e dinte se fjala 
e tij e vepra e tij nuk i pëlqenin aspak judenjeve e 
as paganëve. Megjithatë, nuk ndalet. E prej këndej, 
duhet të durojë probleme e persekutime. Kjo, shtoi 
Papa, na bën të mendojmë për frikën tonë, druajtjen 
tonë. Edhe Jezusi në Gjetseman pati frikë. U 
mbërthye nga ankthi. E kur po ndahej nga dishepujt, 
në përfundim të Darkës së Mbrame, u tha qartë se 
bota do të gëzohej për vuajtjet e tyre, do të dëfrehej 
me martirizimin e tyre, siç ndodhi me martirët në 
Koloseum: “E ne duhet të themi të vërtetën: jo e 
gjithë jeta e krishterë është festë. Jo e gjitha. Ka 
edhe lot. Shpesh ka edhe lot. Kur ti je i sëmurë, 
kur ke ndonjë problem në familje, me djalin, me 
vajzën, me gruan; kur shikon se rroga nuk të del 
deri në fund të muajit e për më tepër ke edhe një 
fëmijë të sëmurë; kur shikon se nuk je në gjendje 
të paguash kredinë e shtëpisë e të duhet të ikësh 
nga sytë këmbët… Shumë probleme; probleme, 
që nuk i mungojnë askujt…Por Jezusi na thotë: 
‘Mos kini frikë!’. Po, do të trishtoheni, do të qani 
e njerëzit, që ju rrethojnë edhe do të gëzohen. 
Do të gëzohen kundërshtarët tuaj”. Nuk duhet 
harruar, shtoi Papa, se ka edhe një trishtim tjetër: 
trishtimi, që na e pushton shpirtin, kur hyjmë në udhë 
pa krye. Kur shkojmë e e blejmë gëzimin, e blejmë 
harenë. Blejmë gëzimin e harenë e kësaj bote, atë të 
mëkatit, që në fund, na lë në shpirt shijen e hidhur 
të trishtimit. E ky, shtoi, është trishtimi i gëzimit të 
keq. Ndërsa gëzimi i krishterë është gëzim shprese, 
që vjen ndoshta vonë, por vjen patjetër. Vjen… “Por 
në çastin e provës, ne nuk e shohim. Është 
gëzim, që pastrohet nga provat; edhe nga provat 
e përditshme: ‘Trishtimi juaj do të shndërrohet 
në gëzim’. Kur ti shkon tek ndonjë i sëmurë a 
tek ndonjë e sëmurë, që vuan shumë, nuk e ke 
aspak të lehtë t’i thuash: ‘Guxim! Guxim! Nesër 
do të gëzohesh përsëri!’. Jo, nuk mund t’i themi 
kështu! Duhet ta bëjmë ta ndjejë gëzimin, siç 
bëri Jezusi. Edhe ne duhet ta ndjejmë, kur jemi të 
zhytyr në errësirë, kur nuk shikojmë asnjë rreze 
drite para nesh. Duhet ta ndjejmë e t’i themi Zotit: 
‘E di, o Zot, se ky trishtim do të shndërrohet në 
gëzim. Nuk e di sesi, po e di’. Është akt besimi 
në Zotin, ky. Akt feje”. Për ta kuptuar trishtimin, 
që shndërrohet në gëzim, vijoi Papa, Jezusi përdor 
shembullin e lehonës. Është e vërtetë se gruaja 
vuan shumë gjatë lindjes, por kur e merr ferishten në 
krahë, i harron të gjitha. Pushtohet nga gëzimi i jetës 
së re. Ajo që mbetet, është gëzimi i Jezusit, gëzim 
i pastruar nga dhimbja. Ky është gëzimi, që mbetet, 
i fshehur në disa çaste të jetës, i pandjeshëm në 
çaste ankthi, por që nuk vonon të vijë, sepse, gëzim 
shprese. Prej këndej, mesazhi i Kishës sot është: 
“Mo ki frikë!”: “Të jesh guximtar në vuajtje e të 
mendosh se më pas vjen Zoti, vjen gëzimi, se pas 
errësirës, del dielli. Zoti na e dhëntë të gjithëve 
këtë gëzim në shpresë. E shenja, që tregon se 

e kemi këtë gëzim në shpresë, është paqja. Sa 
e sa të sëmurë, që numërojnë çastet e fundme 
të jetës, ndonëse të pushtuar nga dhimbjet, 
e kanë këtë paqe në shpirt... Kjo është fara e 
gëzimit, është gëzimi në shpresë, paqja. ‘Ti e ke 
paqen në shpirt në çastin e errësirës, në çastin 
e vështirësisë, në çastin e persekutimeve, kur 
të gjithë kënaqen për të keqen tënde? Ke paqe? 
Nëse ke paqe, ke farën e gëzimit, që vjen pas’. 
Zoti na bëftë t’i kuptojmë këto gjëra”.
“When it comes to health and work 
problems, Jesus tells us not to be 
afraid”

(©LaPresse) (©LAPRESSE)
FRANCIS SHOWS A CHILD HIS AFFECTION
At morning’s mass in St. Martha’s House, Francis 
said: “Christian life is not always a celebration, 
joy comes from hope”
DOMENICO AGASSO JR | ROME
Not all Christian life is a celebration but there is joy 
in hope, Francis said in this morning’s homily at the 
daily mass in St. Martha’s House.
There are so many causes of suffering, from illness 
to unemployment; but there is also a promise as the 
Gospel says: “Your sadness will turn to joy.” 
“We must tell the truth: Christian life not just one big 
party. Not at all! We cry, we cry so many times. When 
we are sick; when we have a problem with our son, 
in the family, with our daughter, or wife, or husband; 
When we see that our salary does not reach the end 
of the month and we have a sick child; when we see 
that we cannot pay the mortgage on the house and 
we must somehow survive ... So many problems, we 
have so many. But Jesus tells us: ‘Do not be afraid!’.”
“But - he continued - there is another sadness: the 
sadness that comes to all of us when we take the 
wrong road”. When, “to put it simply”, “we try to buy 
happiness, joy, [the happiness and joy] of the world, 
of sin.  In the end there is a void within us, there is 
sadness”. And this, he reiterated, “is the sadness of 



the wrong sort of happiness”. Christian joy, “is a joy 
in hope, which comes.” 
Francis then referred to St. Paul who “was very 
courageous,” “because he had strength in the Lord”.   
Of course, he noted, sometimes even the Apostle 
to the Gentiles was afraid. “It happens to all of us in 
life, to have some ‘fear’ he added.  So much so, that 
sometime one wonders whether “it would be better 
to keep a lower profile, to not be a little less Christian 
and seek a compromise with the world.” Paul knew 
that “neither the Jews, nor the Gentiles” liked what 
he did, but this didn’t stop him. “This should make us 
think about our fears,” Francis said.
“However, in times of trial we do not see this. It is 
a joy that is purified by trials, our everyday trials: 
‘Your sorrow will turn to joy’. But it’s hard to go to a 
sick person who is suffering greatly and say: ‘Come 
on! Come on! Tomorrow you will have joy!’ No, you 
cannot say this! We have to help them feel what 
Jesus made us feel. When we are in the dark, we do 
not see anything, ‘I know, Lord, that this sorrow will 
turn to joy. I do not know how, but I know it!’ An act 
of faith in the Lord. An act of faith!”
“To help us understand the sadness turns to joy, 
Jesus takes the example of a woman in labour: “It’s 
true, women suffer a lot in childbirth - the Pope said - 
but then when she holds her child, she forgets”. What 
remains is “the joy of Jesus, a purified joy”. That is 
“the joy that remains”. The Pope acknowledged that 
this joy is “hidden in some moments of life, we do not 
feel it in bad times, but it comes later: a joy in hope”. 
This, then, “is the message of the Church today: Do 
not be afraid!”
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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
• 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


