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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 

 

A më do 
 

10 Prill 2016 

Në atë kohë, Jezusi prapë iu dëftua nxënësve në breg të detit të Tiberiadit. U dëftua kështu. Ishin bashkë Simon-Pjetri, 
Toma që quhet Binjak, Natanaeli nga Kana e Galilesë, bijtë e Zebedeut dhe dy tjerë prej nxënësve të tij. U tha Simon-
Pjetri: “Po shkoj të gjuaj peshk.” “Po vijmë edhe ne me ty!” – i thanë ata. U nisën, pra, e hynë në lundër, por atë natë nuk 
zunë asgjë.  Kur zbardhi drita, qe, Jezusi në breg. Nxënësit nuk dinin se ishte Jezusi. Jezusi u tha: “Djelmosha, a keni 
ndopak peshk?” “Jo!” – përgjigjën ata. Ai u tha: “Qitni rrjetën në anë e djathtë të lundrës e do të gjeni!” Ata e hodhën e nuk 
mund ta nxirrnin, aq u ngarkua me peshk. Atëherë ai nxënësi, të cilin Jezusi e donte, i tha Pjetrit: “Është Zotëria!” Simon-
Pjetri, si dëgjoi se është Zotëria, u mbështoll me petkun e sipërm – sepse ishte i zhveshur – dhe u hodh në det. Nxënësit 
tjerë erdhën me lundër duke hequr rrjetën me peshk. Sepse nuk ishin larg bregut – kund dyqind kutë. Si dolën në tokë, 
panë zjarrin me prush e mbi të peshk, dhe bukë. Jezusi u tha: “Bini ndonjë nga peshqit që zutë tani!” Atëherë Simon-Pjetri 
hypi në lundër, e nxori në tokë rrjetën plot me peshk: njëqind e pesëdhjetë e tre peshq të mëdh-enj. Dhe, megjithëse ishin 
aq shumë, prapë nuk u shqye rrjeta. Jezusi u tha: “Ejani e hani!”.  Askush prej nxënësve nuk pati guxim ta pyesë: “Kush je 
ti?”, sepse e dinin mirë se ishte Zotëria. Jezusi u afrua, mori bukën e ua dha. Po ashtu edhe peshkun. Ishte kjo hera e 
tretë që Jezusi u dëftua nxënësve të vet pasi u ngjall së vdekuri.   Pasi hëngrën mëngjesin, Jezusi e pyeti Simon-Pjetrin: 
“Simon Gjoni, a më do ti më shumë se këta?” “Po, Zotëri – i përgjigji – Ti e di se të dua!” “Kulloti qengjat e mi!” – i tha 
Jezusi. Prapë e pyeti të dytën herë: “Simon Gjoni, a më do ti mua?” “Po, Zotëri, ti e di se të dua!” – i përgjigji Pjetri. “Kulloti 
delet e mia!” – vijoi Jezusi. I tha për të tretën herë: “Simon Gjoni, a më do?” Pjetri u trishtua pse e pyeti për të tretën herë: 
‘A më do?’ dhe i përgjigji: “Zotëri, Ti di gjithçka! Ti e di se të dua!”  I tha Jezusi: “Kulloti delet e mia! Përnjëmend, 
përnjëmend po të them: kur ti ishe më i ri e ngjeshje vetveten dhe shkoje kah doje; porse kur të plakesh, do t’i hapësh 
duart e një tjetër do të ngjeshë e do të çojë ku ti nuk dëshiron.” I tha këto fjalë për t’i lajmëruar se me ç’vdekje do ta 
lavdëronte Hyun. Mandej i tha: “Më ndiq mua!”   
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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…  
 
12 Prill  Shen Juliani 
13 Prill  Shen Martini I 
14 Prill  Shen Valeriani 
16 Prill  Shen Bernardeta 
 
Haku Kishes 2016…  E kane dhene Luk 
Gjolaj, Artur/Gjoke Mujaj:  

Aleks	 Dragu	
Anton	 Tinaj	
Anton	 Malaj	
Arben	 Toma	
Arben	 Pepa	
Arben	 Therqaj	
Ardian	 Precetaj	
Artan	 Vuksani	
Beniamin	 Hasko	
Dode	 Ndreu	
Eduart/Aurel	 Avullija	
Emiljan		 Zadrima	
Ferdinand	 Grabanica	
Fred	 Kalaj	
Gezim	 Vushaj	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjovalin	 Selmani	
Ilir	 Frrokaj	
Lec		 Gashaj	
Lek	 Kapllaj	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Nik	 Biqi	
Nikolin	 Vukelaj	
Nue	 Nikci	
Pal	 Rranxburgaj	
Pjerin	 Kalaj	

Pjeter/Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Frani	
Prel	 Pepushaj	
Pren	 Prekaj	
Sokol	 Gashaj	
Taulant	/	Elvis	 Gjerkaj	
Tonin	 Ndoja	
Tonin		 Kastrati	
Tot	 Prekulaj	
Vladimir	 Doda	
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. 
 
Per Fondin e ndertimit te Kishes 
dhane gjate muajit Prill…  
Pal Rrasburgaj $500 
Ton	Vocaj																																Euro	Star	
Construction	Service	

1000
0	

Luk	Gjolaj																																																								
L	N	G	Construction	 5000	
Paulin	Marku	 5000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								 2000	
Artan	Vuksani	me	vellezer									A.V	
Painting		 2000	
Aleks	Dragu																																							A&D	
TILE	 2000	
Anton	Malaj																																				
Midwest	Pro	Painting	 2000	
Lek	Selmani																																									L-	
Multidraftin/design	 1500	
Arben	Therqaj																													 1500	
Erald	Islami	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit		Ujkaj																	P.E.M	Painting	INC	 1000	
Fatmir	Qosaj	 500	 	
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Pal	Rranxburgaj		 500	
Ernesto	Ujka																																											US	 300		
Pren	Prekaj	 200	
Luc	Gjokaj	 100	

	

 
Easter Party…  
Ne mbremjen e Easter Party u bene 
profit $12.320 
 
Picnic/Festival Day me 1 gusht te 
qendra kroate ne Norval 
 

“Viti i shpirtit të bardhë“ 
ekspozitë kushtuar Nënë 

Terezës në Hamburg  
 
Në Hamburg të Gjermanisë u hap 
ekspozita kushtuar të lumes Nënë Terezë. 
Piktori nga Kosova, Mentor Ejupi – Toro, i 
cili që nga viti 1993 jeton në Hamburg të 
Gjermanisë dhe është i njohur për veprat 
e tij në artin pamor, vjen para opinionit 
gjerman me një ekspozitë personale 
kushtuar Nënës Terezë. 
„Viti i shpirtit të bardhë“ është emri i 
ekspozitës, të cilin e ka titulluar artisti 
nga Prishtina e që në qendër të 
ekspozitës do të prezantojë 20 portrete të 
Nënës Terezë, humanistes së madhe 
shqiptare, me piktura nga më realet, deri 
tek ato abstrakte. Kjo ekspozitë u prin 
aktiviteteve kulturore, fetare dhe artistike 
që zhvillohen në disa qendra evropiane 

para shenjtërimit të Nënës Terezë me 4 
shtator në Romë. 
Toro thotë se në jetën e tij, Nëna Terezë 
ka luajtur një rol të madh që nga 
fëmijëria. Për piktorin, misionarja 
shqiptare në radhë të parë ka qenë një 
heroinë për jetën personale, një 
shpëtimtare në nevojë, për t`u 
shndërruar më vonë në një person global 
që bënë vepra të mëdha duke u shërbyer 
të varfërve. „Kam pikturuar personalitetin 
shumëdimensional, shpirtin e saj“, thotë 
Toro dhe i fton artdashësit gjerman, ata 
shqiptar dhe popujt, besimet dhe kulturat 
nga e gjitha bota ta vizitojnë ekspozitën, 
pasi siç shprehet artisti „Nëna Terezë 
është e gjithë botës“.  
Në kuadër të kësaj ekspozite Mentor Ejupi 
– Toro për herë të parë ka prezantuar 
edhe disa piktura të heroit tonë kombëtar 
Gjergj Kastrioti – Skënderbeu. 
 
 

 Pope 
Francis encourages anti-
trafficking conference  
 
(Vatican Radio)  Pope Francis sent a 
message offering his support for a 
conference at the United Nations in New 
York discussing modern slavery and 
human trafficking. The conference (on 
April 7th) was organized by the Santa 
Marta Group and in his message to the 
participants the Pope encouraged them to 
strengthen the bonds of cooperation and 
communication which are essential for 
ending the suffering of the victims of 
those who are trafficked. 
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Please find below the Pope’s 
message sent to Archbishop 
Bernardito Auza, the Holy See’s 
permanent Observer to the United 
Nations in New York: 
 
“I extend greetings to you and to all 
those gathered to discuss the grave issue 
of modern slavery and human trafficking, 
which continues to be a scourge 
throughout the world today. I am grateful 
to you and the members of the "Santa 
Marta Group" for your efforts in 
organizing this conference, and to the 
Member States and various 
governmental, civic and religious 
organizations committed to combatting 
this crime against humanity. As you 
reflect on the multifaceted issues which 
contribute to modern slavery and human 
trafficking. I encourage you to strengthen 
the bonds of cooperation and 
communication which are essential to 
ending the suffering of the many men, 
women and children who today are 
enslaved and sold as if they were a mere 
commodity. In this way, solutions and 
preventative measures can be promoted 
which will allow this evil to be addressed 
at every level of society. In your 
discussions, I hope also that you will keep 
before you the dignity of every person, 
and recognize in all your endeavours a 
true service to the poorest and most 
marginalized of society, who too often are 
forgotten and have no voice. In assuring 
you and all present of the steadfast 
commitment of the Catholic Church to 
fight against this crime and to care for all 
its victims, I offer the promise of my 
prayers that Almighty God may bless and 
guide your efforts." 
 
Franciscus PP. 
 
With gratitude for your valued assistance, 
I am  Yours sincerely in Christ 
 
 

 
 

 
 
Radio Maria! Degjoje drejtperdrejt live 
ne www.radiomaria.al  

 

 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 Francis: Every family, despite its 
weaknesses, can become a light in the 
darkness of the world. 


