
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

Lutu, do të jepet

7 Shtator 2014

N ë atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Në qoftë se vëllai yt mëkaton kundër teje, 
qortoje vetëm për vetëm. Në qoftë se të dëgjon, e shpëtove vëllanë tënd. Po qe se nuk të 

dëgjon, merre me vete edhe një ose dy njerëz të therë, që çdo gjë të mbështetet në pohimin e 
dy ose tre dëshmitarëve. Në qoftë se as ata nuk i dëgjon, tregoj Kishës. Nëse as Kishën nuk e 
dëgjon, mbaje si të ishte pagan ose tagrambledhës. Përnjëmend po ju them: çdo gjë që ju të 
lidhni përmbi tokë, do të jetë e lidhur edhe në qiell, dhe çdo gjë që ju të zgjidhni mbi tokë, do 
të jetë e zgjidhur edhe në qiell. Prapë po ju them: nëse dy vetë prej jush këtu mbi tokë, të një 
mendimi, luten për çfarëdo sendi, Ati im që është në qiell do t’ua japë. Sepse ku janë dy ose tre 
të bashkuar në emrin tim, aty jam edhe unë, midis tyre.” Mt 18, 15-20



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...
09 Shtator Shen Pjeter Klaver
10 Shtator  Shen Nikolla i Tolentinos
12 Shtator  Emri i Zojes
13 Shtator  Shen Gjon Gojarti
14 Shtator  Lartesimi i Kryqit te Shenjte

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.

Hakun e Kishes per vitin 2014
e kane dhene:

Aleks  Coku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Malaj
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 Cacaj
Nik Biçi
Nush Kacaj
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
Vitor Mernacaj
Vladimir Doda
Zef Deklaj

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte!
➋



➌

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: vendi më i privilegjuar për 
takimin me Jezusin, janë mëkatet tona

Forca e jetës sonë 
të krishterë gjindet 
në takimin ndërmjet 
mëkateve tona 
e Krishtit, që na 
shëlbon. Ku mungon 
ky takim, kishat 
janë në rënie e të 
krishterët, të ftohtë: 

këtë theksoi sot Papa Françesku në homeli, gjatë 
Meshës, kremtuar në Shtëpinë e Shën Martës.   Nga 
Pjetri e Pali mësojmë se i krishteri mund të krenohet 
vetëm për dy gjëra: “Për mëkatet e veta e për Krishtin 
e kryqëzuar”. Forca shndërruese e Fjalës së Zotit, 
shpjegoi Papa, nis pikërisht nga kjo vetëdije. Kështu 
Pali, në Letrën e parë drejtuar Korintianëve, e fton 
njeriun, që beson se është i urtë, të bëhet i marrë, për 
t’u bërë i urtë, sepse dija e kësaj bote është marrëzi 
para syve të Zotit: “Pali na kujton se forca e Fjalës 
së Zotit, ajo që shndërron zemrën, që shndërron 
botën, që jep shpresë, që jep jetë, nuk duhet kërkuar 
në dijen njerëzore; nuk gjindet në fjalët e bukura, 
në aftësinë për t’i shprehur bukur mendimet, sipas 
dijes njerëzore. Jo! Kjo është marrëzi, na kujton 
ai. Forca e Fjalës së Zotit vjen nga një anë tjetër. 
E kjo forcë e Fjalës së Hyjit kalon nëpër zemrën e 
predikatarit. E prandaj u thotë atyre, që e predikojnë 
Fjalën e Hyjit: ‘Bëhuni të marrë’, domethënë, mos 
u bazoni mbi dijen tuaj, mbi dijen e botës!”. Shën 
Pali Apostull nuk mburret për studimet e tij, për dijen 
e tij, ndonëse ka studiuar me profesorët më në zë të 
kohës. I lejon vetes të krenohet vetëm për dy gjëra: “Ai 
vetë na e thotë: ‘Unë krenohem vetëm për mëkatet 
e mia’. Të shkandullon kjo shprehje! E më pas, në 
një fragment tjetër, shton: ‘Unë krenohem vetëm në 
Krishtin, e në Krishtin e kryqëzuar’. Forca e Fjalës 
së Hyjit gjindet në këtë takim ndërmjet mëkateve 
të mia e gjakut të Krishtit, që më shpëton. E kur 
mungon ky takim, mungon forca e zemrës. Kur 
harrohet ky takim, që patëm në jetë, bëhemi 
njerëz të botës, duam të flasim për sendet e Zotit 
me gjuhën njerëzore, e kjo nuk i shërben askujt, 
nuk jep jetë”. Edhe Pjetri, në Ungjillin e peshkimit të 
mrekullueshëm, e takon Krishtin duke parë mëkatin e 
vet: shikon forcën e Jezusit e vëren edhe vetveten. I 
hidhet ndër këmbë, duke thënë: “Zot, largohu nga unë, 
sepse jam mëkatar!”. Në këtë takim ndërmjet Krishtit e 
mëkateve të mia është shëlbimi: “Vendi i privilegjuar 
për takimin me Jezusin janë pikërisht mëkatet 
tona. Nëse i krishteri nuk është i aftë ta ndjejë 
veten mëkatar i shpëtuar nga Gjaku i Krishtit, 
Krishtit të kryqëzuar, është i krishterë që ka 

mbetur në gjysëm të rrugës, i krishterë i ftohtë. E 
kur gjejmë kisha në rënie, do të thotë se besimtarët 
e tyre nuk e kanë takuar kurrë Jezu Krishtin ose e 
kanë harruar takimin, që mund të kenë pasur me 
Të, dikur. Forca e jetës së krishterë dhe forca e 
Fjalës së Zotit është pikërisht në atë çast kur unë, 
mëkatari, takoj Jezu Krishtin e ky takim e përmbys 
jetën time, e shndërron… E më jep forcë për t’ua 
kumtuar shëlbimin edhe të tjerëve”. Papa Françesku 
i ftoi të krishterët t’i bëjnë vetes disa pyetje: “Po unë, a 
jam i aftë t’i them Zotit: ‘Jam mëkatar!’, jo teorikisht, por 
duke rrëfyer mëkatin konkret? E i aftë për të besuar se 
pikërisht Ai, me Gjakun e vet, më shpëtoi nga mëkati e 
më dha një jetë të re? A kam besim të plotë në Krishtin?”. 
Këto, pyetjet e Papës, që e përfundoi homelinë me një 
pyetje të re, duke dhënë edhe përgjigjen: “Me se mund 
të krenohet i krishteri? Me dy gjëra: me mëkatet e veta 
e me Krishtin e kryqëzuar”.

Kolkata, UN remember Mother Teresa 
on death anniversary
05 September 2014.
The United Nations on Friday honoured Blessed 
Mother Teresa, observing the second International 
Day of Charity which the world body instituted last year 
in her memory.    In a message for the occasion, UN 
Secretary-General, Ban Ki-moon called on “people 
everywhere to act on the charitable impulse that 
 resides in every human being -- to start giving and to 
keep on giving.”  Noting the observance on her death 
anniversary he said Mother Teresa’s “life and good 
works for some of the human family’s poorest and most 
vulnerable members has  been such an enormous 
inspiration.”  “Let us recognize charity for what it is at 
heart: a noble enterprise aimed at bettering the human 
condition,” he urged.  The UN chief noted, “charity may 
come in many forms, from the volunteering of time 
and expertise to straightforward financial or in-kind 
donations by individuals, corporations or philanthropic 
foundations.”  “Whatever the case,” he said, “such 
generosity and kindness, with no expectation of 
financial gain, can make profound differences in human 
well-being.”  Ban noted that at a time of “intense fiscal 
and budgetary constraint, charity takes on greater 

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.

Prayer of
Mother Teresa
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importance in global efforts to achieve the Millennium 
Development Goals and implement what we hope will 
be an ambitious post-2015 agenda.”  “While charity 
cannot be seen as a replacement or alternative to 
public spending, it plays an invaluable complementary 
role, he added.  
Born of Albanian parents on Aug. 26, 1910 in Skopje, 
now in Macedonia, Mother Teresa joined the  Irish 
Sisters of Loreto and arrived in Calcutta in 1929.  In 
1950 she founded her congregation of the Missionaries 
of Charity.  The 1979 Nobel Peace laureate died on 
Sept. 5, 1997 in Kolkata, at the age of 87.  A miraculous 
cure through the prayerful intercession of the saintly 
nun cleared the way for her beatification on Oct. 
19, 2003 by St. John Paul II, conferring her the title 
‘Blessed’. Another miracle would be required to qualify 
her for final sainthood, though the Pope could waive 
the requirement. Among the several recognition that 
Mother Teresa received for her charitable works 
include the Magsaysay Award in 1962, the Pope John 
XXIII Peace Prize in 1971 and the John F. Kennedy 
International Award in 1971.

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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