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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 11:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

Jo dy zotërinj 
 

18 Shtator 2016 

Në atë kohë, Jezusi u thoshte nxënësve tëvet: “Ishte një njeri i pasur, i cili kishte mbarështuesin që e 
paditën se ia shkapërderdhte pasurinë. E thirri dhe i tha: ‘Ç’po dëgjoj kështu për ty? Jep llogari për 
mbarështimin tënd, sepse ti s’mund të jesh më mbarështues.’ Atëherë mbarështuesi tha në vetvete: 
‘Çka të bëj mbasi zotëria po ma heq mbarështimin? Të mih ....? Nuk mund! Të dal e të lyp ....? Më 
vjen turp! E di ç’do të bëj që njerëzit të më pranojnë në shtëpitë e veta kur të qitem prej mbarështimit.’ 
Atëherë thirri një nga një detyrësit e zotërisë së vet. E pyeti të parin: ‘Sa i ke detyrë zotërisë tim?’ Ai i 
përgjigji: ‘Një qind masë vaj.’ Mbarështuesi i tha: ‘Merre letrën tënde, ulu me të shpejtë e shkruaj 
pesëdhjetë!’ Pastaj e pyeti të dytin: ‘Po ti, sa ke detyrë?’ Ai i tha: ‘Një qind kora grurë.’ I tha 
mbarështuesi: ‘Merre letrën tënde e shkruaj tetëdhjetë!’. E zotëria e lëvdoi mbarështuesin e padrejtë 
që punoi aq me shkathtësi. Dhe njëmend, bijtë e kësaj bote janë më të kujtueshëm në marrëdhënie të 
shoqishoqme se bijtë e dritës. Ndërsa unë po ju them: fitoni për veta miq me anë të pasurisë së 
rrejshme të kësaj bote që, kur kjo t’ju mungojë, t’ju pranojnë në banesat e amshuara. Kush është 
besnik në sende të vogla, është besnik edhe në sende të mëdha; e kush nuk është besnik në sende 
të vogla, ai nuk është besnik as në sende të mëdha. Po qe se nuk u dëftuat besnikë në pasurinë e 
rrejshme, kush do t’jua besojë pasurinë e vërtetë? Po qe se nuk u dëftuat të besueshëm në gjënë e 
huaj, kush do t’jua japë tuajën? Asnjë shërbëtor nuk mund t’u shërbejë njëkohësisht dy zotërinjve: 
Sepse, ose do ta urrejë njërin e tjetrin do ta duajë, ose pas njërit do të shkojë e tjetrin do ta përbuzë. 
Nuk mund t’i shërbeni Hyjit dhe pasurisë.” Lk 16, 1-13 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 11:30 AM 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…  
 
20 Shtator Martirët koreanë 
21 Shtator Shen Mateu apostull 
22 Shtator Shen Toma nga Villanova 
23 Shtator Atë Piu nga Pietralcina 
 
Haku Kishes 2016…  E kane dhene: 
Flamur Brajoviq, Paulin Ndoj, Lek Tarazhi 

Aleks	 Dragu	
Aleks	 Coku	
Aleksander	 Agraja	
Altin	 Miri	
Anton	 Tinaj	
Anton	 Malaj	
Anton	 Brunga	
Arben	 Toma	
Arben	 Pepa	
Arben	 Therqaj	
Ardian	 Precetaj	
Artan	 Vuksani	
Artur	 Haxhia	
Astrit	 Simeqi	
Beniamin	 Hasko	
Dode	 Ndreu	
Edi	 Linadi	
Eduart/Aurel	 Avullija	
Emiljan		 Zadrima	
Ferdinand	 Grabanica	
Flamur	 Brajoviq	
Fred	 Kalaj	
Gezim	 Vushaj	
Gezim	 Lanazi	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjergj	 Gjinaj	
Gjovalin	 Selmani	
Ilir	 Frrokaj	

Ilir		 Shyti	
Lec		 Gashaj	
Lek	 Kapllaj	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj	 Lallinaj	
Marin	 Muzhani	
Mark	 Shkreli	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Mhill	 Bregu	
Mirash	 Lallinaj	
Ndue	 Cacaj	
Nik	 Biqi	
Nikolin	 Vukelaj	
Nue	 Nikci	
Pal	 Rranxburgaj	
Paulin	 Ndoj	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter/Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Frani	
Prek	 Spaqi	
Prel	 Pepushaj	
Pren	 Prekaj	
Silvan	 Nerhati	
Sokol	 Dodaj	
Sokol	 Gashaj	
Taulant	/	Elvis	 Gjerkaj	
Tonin	 Ndoja	
Tonin		 Kastrati	
Tot	 Prekulaj	
Viktor	 Pleti	
Vitor	 Mernaçaj	
Vladimir	 Doda	
Zef	 Shkreli	
Zef	 Deklaj	

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. 
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Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene gjate muajit Shtator…   
Ndok Gjokaj $2000 
	
Deri	tani	kane	dhene: 
Ton	Vocaj																																 10000	
Aleks	Coku	 5000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
Luvigj	Lallinaj	 3000	
Mirash	Lallinaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Anton	Brunga	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Anton	Malaj																																					 2000	
Artan	Vuksani	me	
vellezer	 2000	

Dritan	Lumaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Altin	Miri	 1500	
Lek	Selmani																																										1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Sokol	Noshi	 1000	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	

	

Sokol	Kaçaj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	

	

 
Per Fondin e ndertimit te Kishes  
Bank statement 
Opening Balance on Aug 1, 2016   $221,302.00  
Deposits                                          $ 25,453.95  
Closing Balance on Aug 31, 2016  $245,755.95 
 

                 LUTJA 
 
Zot Jezus, fytyra e mëshirshme e Atit, ti erdhe 
për t’na sjellë Lajmin e Mirë të ëmbëlsisë dhe 
ndjeshmërisë së Atit. 
Ne të falenderojmë për dhuratën  e Nënë 
Terezës, e cila u shenjtërua në këtë Vit Jubilar 
të Mëshirës. Ti e zgjodhe që të jetë prania e 
jote, dashuria e jote dhe dhembshuria për ata 
që janë me zemër të thyer, për ata që nuk i do 
askush, për ata që janë të braktisur apo duke 
vdekur. Ajo iu përgjigj me plot përzemërsi 
britmës tënde, ‘Kam etje’, me shenjtërinë e jetës 
së saj dhe me punën e saj të përvuajtur e plot 
dashuri ndaj të varfërve ndër më të varfërit. 
Ne lutemi, që me ndërmjetësinë e saj, ta kemi 
hirin të përjetojmë dashurinë tënde të 
mëshirëshme e plot dhembshuri dhe ta 
shpërndajmë atë në familjet tona, në 
bashkësinë tonë e me të gjithë vëllezërit e 
motrat që vuajnë. Na ndihmo që nën shembullin 
e Shën Nënë Terezës edhe ne të kemi “zemër 
që dashuron dhe duar që shërbejnë”. 
Zot Jezus, bekoje çdo pjesëtarë të familjes tonë, 
të famullisë tonë, të dioqezës tonë, të vendit 
tonë, e sidomos ata që kanë më shumë nevojë, 
në mënyrë që të gjithë ne të mund të 
shndërrohemi nga dashuria jote e 
mëshirëshme. Amen. 

 
PRAYER  

 
Lord Jesus, Merciful face of the Father, you 
came to give us the Good News of the Father’s 
Mercy and tenderness. 
We thank you for the gift of Saint Mother 
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Teresa, who was canonized in this Jubilee Year 
of Mercy. You chose Her to be your Presence, 
your Love, and Compassion to the 
brokenhearted, unwanted, the abandoned and 
the dying. She responded whole heartedly to 
your cry, ‘I Thirst’, by the holiness of Her life and 
Humble works of Love to the poorest of the 
poor. 
We pray through Her intercession, for the grace 
to experience your Tender and Merciful Love 
and Share it in our own families, communities 
and with all our suffering brothers and sisters. 
Help us to give our “Hearts to Love and Hands 
to Serve” after the example of Mother Teresa. 
Lord Jesus, Bless every member of our family, 
our Parish, our Diocese, our Country, especially 
those most in need, that we all may be 
transformed by your Merciful Love. AMEN! 
 

Kursi Gjuhes Shqipe  
2016-2017 

Fort të dashur prindër 
sikurse ju kemi komunikuar më përpara, 
këtë vit shkollor do të kemi kursin e 
gjuhës shqipe. Kursi do të zhvillohet në 
dy grupe në bazë të interesimit te klasat 
pranë Kishës (adresa: 739 Browns Line 
Etobicoke).  
 
1) Të shtunën në orën 2 mbasdite 
2) Të dielën në orën 10 paradite 
 
Kush dëshiron mund të kontaktojë 
mësuesen, Valdet Shpori në numrin 
416.904.8190; ndërsa në lidhje me 
kontributin ekonomik që të 
përballojmë shpenzimet e kursit ju 
lutem kontaktoni famullitarin. 

Aktivitet per Nene Terezen  
me 2 tetor… 

Kush eshte I interesuar te aktivizoje 
femijen per te marre pjese ne kete 

aktivitet (ne korin), te kontaktoje me 
Florinda Zefi. 
 

 
Tre të rinj shqiptar nga Shqiperia, Mali Zi e 
Kosova, veshin zhgunin e fratit 
Fra Sander Hoti nga Ulqini   
Fra Driton Hajdaraj nga Gjakova 
Fra Marko Shkambi nga Shoshi/Dukagjin  

 
Pope Francis 
✔ 
 @Pontifex   
The concrete sign that we have truly 
encountered Jesus is the joy that we show in 
communicating it to others. 
 

 

 


