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Saint 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 

  

Fara e mbjellë nëse vdes jep 
shumë fryt 

 
18 Mars 2018 

Në atë kohë, ndër ata që kishin ardhur në festë për të adhuruar, ishin edhe disa grekë. Ata iu afruan Filipit, që ishte prej 
Betsaidës së Galilesë, dhe iu lutën: “Zotëri, dëshirojmë ta shohim Jezusin.” Filipi shkoi dhe i tha Andreut; Andreu e 
Filipi shkuan e i treguan Jezusit. Jezusi u përgjigji: “Arriti ora të lavdërohet Biri i njeriut. Përnjëmend, përnjëmend po 
ju them: nëse kokrra e grurit e mbjellë në dhe nuk vdes, jet e vetme; po nëse vdes, jep shumë fryt! Kush e do jetën e 
vet, do ta humbë. Ai që e urren jetën e vet në këtë botë, ai do ta ruajë për jetën e pasosur. Kush do të më shërbejë, le të 
vijë mbas meje. Ku jam unë, atje do të jetë edhe shërbëtori im. Atë që do të më shërbejë, do ta nderojë Ati im. Tani 
shpirtin e kam të tronditur, e ç’të them? O Atë, më shpëto nga kjo orë? Porse, fill për këtë erdha në këtë oreë! O Atë, 
jepi lavdi Emrit tënd!”. Ndërkaq jehoi një zë prej qiellit: “E lavdërova dhe prapë do ta lavdëroj!” Tashti, populli që 
ishte pranë dhe po dëgjonte, thoshte: “Bubulloi!” Tjerë thoshin: “Ëngjëlli foli me të!” Jezusi u përgjigji: “Ky zë nuk 
jehoi për mua, por për ju! Tani erdhi dita të gjykohet kjo botë, tani princi i kësaj bote do të hidhet jashtë! E unë, kur të 
jem lartësuar nga toka, do t’i tërheq tek unë të gjithë njerëzit.” Foli kështu për të shënuar se me ç’vdekje do të vdiste. 
Gjn 12, 20-33 
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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…  
 
19 Mars Shen Jozefi  
20 Mars Shen Niketa 
21 Mars Shen Gjoni i Parmes 
24 Mars Shen Katrina e Suedise 
25 Mars E diela e Larit 
 
Haku Kishes 2018…  Anton Malaj, David 
Shtjefhilaj, Arben Toma, Luigj Gojani 
 
Aleks		 Dragu	
Arben	 Therqaj	
Arben	 Pepa	
Edi	 Linadi	
Edmond	 Gjeta	
Eduard	 Avullija	
Eduard		 Gega	
Fred	 Kalaj	
Gac	 Gjoka	
Ilir	 Shyti	
Kreshnik	 Kapaj	
Ladi	 Lumaj	
Lec	 Gashaj	
Luigj	 Gjokaj	
Luigj	 Cukaj	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj	 Lallinaj	
Mario	 Martini	
Mikel		 Paplekaj	
Petrit	 Ujka	
Pjerin	 Brucaj	
Pjeter	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Sokol	 Ujka	
Suela	 Mangelli	
Valete	 Gjokaj	
Viktor	 Gjoka	

 
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …  Arben Toma $2000 (total $5000) 
 
Pjeter&Bep	Dreshaj	 12000	
Ton	Vocaj																																 12000	
Sokol	Sterbyci	 11000	
Aleks	Coku	 7000	
Anton	Malaj	 6000	
Luigj	Narkaj	 6000	
Prek	Gjonaj	 6000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Kreshnik	Kapaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Miri	Sufaj	 5000	
Paulin	Marku	 5000	
Tonin	Kastrati	 5000	
Mario	Martini	 5000	
Anton	Brunga	 4000	
Luvigj	Lallinaj	 4000	
Mirash	Lallinaj	 4000	
Arben	Toma	 3000	
Dritan	Lumaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Prek	Spaqi	 3000	
Tom	Prekulaj	 3000	
Altin	Miri	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							 2000	
Artan	Vuksani	me	vellezer	 2000	
Besnik	Arinaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Ergys	Ndreu	 2000	
Fred	Kalaj	 2000	
Gjelosh	Vushaj	 2000	
Jetnor	Smakaj	 2000	
Luigj	Gojani	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Petrit	Ujkaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Lekaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Vasel	Nush	Dreshaj	 2000	
Gjovalin	Melaj	 1500	
Lek	Selmani																																										 1500	
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Ndue	Selmani	 1500	
Sokol	Kaçaj	 1500	
Aleksander	Stolaj	 1000	
Angjelin	Kaçaj	 1000	
Angjelin	Rrashkadolli	 1000	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Dede	Ukaj	 1000	
Don	Ambroz	Demaj	 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Fabjan	Pllumaj	 1000	
Gentjan	Lelcaj	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Gjon	(Gjoro)	Kaçaj	 1000	
Gjon	Dreshaj	 1000	
Ladi	Lumaj	 1000	
Lec	Ndoj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Leke	Koja	 1000	
Leonard	Pepaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Martin	Pjetri	 1000	
Mhill	Bregu	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndoc	Bregu	 1000	
Ndue	Cacaj	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Nikolin	Vukelaj	 1000	
Nush	Dokaj	 1000	
Petrit	Stolaj	 1000	
Pjerin	Vukcaj	 1000	
Pjeter	Preka	 1000	
Prek	Kaçaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Qamil	Llashtica	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Sokol	Gashaj	 1000	
Sokol	Noshi	 1000	
Viktor	Gjokaj	(Dokaj)	 1000	
Vilson	Prekaj	 1000	

 
Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
 
Te marten 20 mars fillojne 13 te Martet 
e Shna Ndout 

Pater Piu: nga rrëfyestorja, tek 
Eukaristia, histori dashurie 
Pater Piu: nga rrëfyestorja, tek Eukaristia, 
histori dashurie. “Gjithçka që vuajti Jezusi 
në mundimet e tij - ka thënë atë Piu - e 
vuaj, padenjësisht, edhe unë, për aq sa 
ka mundësi krijesa njerëzore”. 
Një frat i varfër, që lutet 
I lindur në një familje fshatarësh, që 
fëmijë u dogj nga dëshira për t’u bërë 
frat. 16 vjeç hyri në noviciatin e Urdhërit 
të Fretërve të Vegjël kapuçinë në Morcone 
e  zgjodhi emrin vëllau Piu. Në vitin 1910 
u shugurua meshtar. Gjashtë vjet më pas 
hyri në kuvendin e Shën Marisë së Hireve, 
në San Giovanni Rotondo. Nisi t’i kushtojë 
shumë orë të ditës Sakramentit të 
Rrëfimit. Kulmi i angazhimit të tij 
apostolik ishte gjithnjë Mesha Shenjte. E 
quajti veten: “frat varfanjak, që lutet”. 
“Lutja - pohonte - është arma më e mirë, 
që kemi, çelës për të hapur zemrën e 
Zotit”. 
Takimi i jashtëzakonshëm 
Në vitin 1948 pati rrëfyer një meshtar të 
ri polak. Quhej don Karol Wojtyla e, 30 
vjet më pas, do të ulej në fronin e Shën 
Pjetrit me emrin Gjon Pali II. Në fratin e 
përvuajtur - pati nënvizuar Papa polak më 
1999, gjatë ritit të lumnimit të Atë Piut - 
pashë në të figurën e Jezusit të vuajtur e 
të ngjallur: “trupi i tij, me varrët e 
Krishtit, tregonte lidhjen e ngushtë 
ndërmjet vdekjes e ngjalljes”. Jo më pak 
të dhimbshme, e,  shikuar me sy 
njerëzor, edhe më përvëluese - qenë 
provat, që iu desh të kalonte si pasojë, 
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nëse mund të shprehemi kështu, e 
dhuratave aq të jashtëzakonshme, që i 
kish bërë vetë Zoti! Për atë Piun, të vuash 
për Krishtin, është dhuratë: “Duke e 
kundruar kryqin mbi shpinë të Jezusit - 
pohonte - ndjehem edhe më i përforcuar 
në fe, krejtësisht i pushtuar nga gëzimi. 
Gjithçka vuajti Jezusi gjatë mundimeve të 
Tij, e vuaj edhe unë, për aq sa ka 
mundësi të vuajë krijesa njerëzore”. 
Lehtësimi i vuajtjes 
Jeta e atë Piut pasqyron edhe angazhimin 
e tij të palodhur për lehtësimin e 
vuajtjeve e mjerimeve të shumë 
familjeve. Në vitin 1956 u përurua 
“Shtëpia e Lehtësimit të Vuajtjes”, pol 
spitalor i pararojës. “Është ‘bebja e syve 
të mi’”, pohoi frati me rastin e  fjalës së 
mbajtur gjatë përurimit: “Kjo është 
krijesa e shestuar nga Provania, e 
ndihmuar nga ju; po jua paraqes. 
Admirojeni e bekojeni, së bashku me 
Zotin Hyj. U hodh në dhe një farë, të cilën 
Ai i Lumi do ta ngrohë me rrezet e 
dashurisë së Tij” 
Vdekja 
Atë Piu vdiq natën e 23 shtatorit të vitit 
1968, në moshën 81 vjeçare. Më 16 
qershor 2002 u shpall shenjt nga Papa 
Gjon Pali II: “Jeta dhe misioni i Atë Piut  - 
pati pohuar Papa polak në homeli - 
dëshmon se vështirësitë e dhimbja, nëse 
pranohen për dashuri, hapin udhën drejt 
perspektivave të një së mire më të 
madhe, të cilën e di vetëm Zoti!”.  
 
Fr Cantalamessa: Obedience 
holds the Christian life together  
 
In his fourth Lenten meditation on Friday, 
Fr. Cantalmessa focuses on the place of 
obedience in the Christian life.  
 
Obedience to the Gospel 
St Paul and the other disciples of Jesus 
were taking their first steps in society 
with an understanding that were following 
someone whose “kingdom was not of this 
world.”  

The obedience of Christ 
At the origin of all disobedience is 
disobedience to God, and at the origin of 
all obedience is obedience to God.” 
 
Obedience in daily life 
Obedience is an essential component in 
the Christian life.  
“All of life can be lived day by day under 
the banner of these words, ‘Behold, I 
come to do your will, O God!’ In the 
morning, at the beginning of the new day, 
then going to an appointment or a 
meeting, at beginning of a new task, we 
can say, ‘Behold, I come to do your will, 
O God!" 
 

 
Pope Francis 
✔ 
@Pontifex 
Lent is the road that leads from slavery to 
freedom, from suffering to joy, from death to life. 
 
Mbrëmje për Pashkë… 
Te dielen 1 prill ne oren 7 PM.  

 

 
 

 

Anisa Arra, BSc, JD
Barrister & Solicitor  

P. 905.491.6977 
F. 905.491.6974
anisa@arralawfirm.com

www.arralawfirm.com

466 Morden Road, Suite 202
Oakville, ON L6K 3W4


