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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 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

Trinia Shenjte 
 

31 Maj 2015 

Pastaj të njëmbëdhjetë dishepujt shkuan në Galile, në atë mal që u kishte 
caktuar Jezusi dhe, kur e panë, e adhuruan; por disa dyshuan. Pastaj Jezusi 
u afrua dhe u foli atyre duke thënë: "Mua më është dhënë çdo pushtet në 
qiell e në tokë. Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i 
pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i 
mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë 
jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen". Mt 28:16-20 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12 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... 
1 Qershor  Shen Justini 
2 Qershor  Shen Markelini dhe Pjetri 
5 Qershor  Shen Shen Bonifaci 
6 Qershor  Shen Norberti 
 
 
Viti 2015, kalendar aktivitetesh…  
Te	   dielen	   9	   Gusht	   dita	   e	   piknikut;	   te	  
dielen	   6	   Shtator	   shtegtimi	   ne	   Midland	  
Ontario;	  te	  shtunen	  28	  Nëntor	  Party	  festa	  
e	   Pavaresise;	   te	   shtunen	   19	   Dhjetor	  
Christmas	  Party. 
 

Haku Kishes 2015…  

E ka dhene Marin & Elda Muzhani. Deri tani kane 
dhene: 

Aleks	   Coku	  
Anton	   Tinaj	  
Arben	   Toma	  
Beniamin	   Hasko	  
Dritan	   Lumaj	  
Edi	   Linadi	  
Eduard	   Shkreli	  
Gezim	   Vushaj	  
Gjelosh	   Vushaj	  
Kreshnik	   Kapaj	  
Leke	   Kapllaj	  
Luk	   Gjolaj	  
Lule	   Tinaj	  
Marash	   Martinaj	  
Marin	   Muzhani	  
Martin	   Pjetri	  
Mhill	   Ftoni	  

Nik	   Biqi	  
Nikolin	   Vukelaj	  
Pjeter&Bep	   Dreshaj	  
Prek	   Lekaj	  
Preke	   Gjonaj	  
Shpend	   Pllumaj	  
Sokol	   Ujka	  
Taulant/Elvis	   Gjerkaj	  
Ton	   Vocaj	  
Vladimir	   Doda	  

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. 

 
 

Come Holy Spirit 
Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful 
and kindle in them the fire of your love. Send 
forth your Spirit and they shall be created. And 
You shall renew the face of the earth. 

 

Papa Françesku: Feja e 
vërtetë bën mrekulli, jo 
tregti! 
Feja e vërtetë, fe e njeriut që ia hap 
zemrën të tjerëve e di të falë, bën 
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mrekulli. Zoti na ndihmoftë të mos biem 
në një besim egoist e afarist: këtë theksoi 
Papa gjatë Meshës, kremtuar në Kapelën 
e Shtëpisë së Shën Martës. 
Jezusi e dënon egoizmin shpirtëror 
Ungjilli i ditës, përmes figurës së fikut, që 
nuk jep fryt, propozon “tri mënyra jetese” 
të tregtarëve të Tempullit e të njeriut të 
fesë. Fiku, pohoi Papa, është simbol i 
shterpësisë, i një jete pa fryt, jetë që nuk 
është në gjendje të krijojë asgjë të re. 
Jetë, që nuk lidh as nuk pjek fryte. Jetë e 
paaftë për të bërë diçka të mirë: 
“Jetë e njeriut, që jeton vetëm për vete, 
njeriut egoist, që nuk do probleme. E 
Jezusi e mallkoi drurin e fikut, sepse nuk 
përpiqet të japë fryte. Është simbol i 
njeriut, që nuk bën gjë prej gjëje për të 
ndihmuar të tjerët, që jeton gjithnjë 
vetëm për vete, që ka një shqetësim të 
vetëm. Të mos i mungojë asgjë. Në fund 
të fundit njerëz të tillë përfundojnë në 
gjendje nevrotike, të gjithë! Jezusi e 
dënon shterpësinë shpirtërore, egoizmin 
shpirtëror... Unë jetoj për vetvete, nuk 
dua të më mungojë asgjë, të tjerët t’i 
bëjnë derman vetes!”. 
Feja nuk duhet shndërruar në tregti 
Mënyrë tjetër jetese, nënvizoi Papa, është 
ajo e shfrytëzuesve, e tregtarëve në 
Tempull. Arrijnë deri në atë pikë, sa ta 
shfrytëzojnë edhe vendin e  shenjtë të 
Hyjit për të bërë tregti: shkëmbejnë 
monedha, shesin bagëti për flijim, kanë 
deri sindikatën e tyre, për t’u mbrojtur. E 
priftërinjtë e Tempullit, në vend që t’i 
jepnin fund një turpi të tillë, e lejonin, 
madje edhe e mbronin. Janë këta, që e 
shndërrojnë fenë në tregti! Në Bibël, 
kujtoi Papa, njihemi me historinë e bijve 
të një prifti, të cilët i nxisnin njerëzit të 
jepnin sa më shumë lëmoshë e kështu 
pasuroheshin për vete, me lëmoshën e 
Tempullit. Prandaj Jezusi nuk ua kursen 
fjalët: 
“Shtëpia ime do të thirret shtëpi e lutjes. 
Ndërsa ju e keni bërë strofull hajdutësh”. 
Njerëzit, që shtegtonin në Tempull për të 
kërkuar bekimin e Zotit, për të bërë një 

flijim, binin në kthetrat e tyre, 
shfrytëzoheshin prej tyre. Priftërinjtë nuk 
i mësonin të luteshin, nuk u bënin 
katekizëm.. Ishte strofkë hajdutësh. 
Paguani, hyni... Bënin rite, boshe, pa 
mëshirë. Nuk e di në se bën mirë a keq të 
mendosh se edhe ndër ne, në ndonjë 
vend, mund të ndodhin shëmtime të tilla. 
Mund të përdoren gjërat e Zotit, për të 
nxjerrë përfitim personal. 
Feja, që ndihmon të tjerët, bën 
mrekulli 
Mënyra e tretë e jetesës është “jeta e 
fesë”, siç tregon vetë Jezusi, “Keni besim 
në Zotin!”. Nëse ndokush do t’u thoshte 
këtyre maleve “Luani vendit e hidhuni në 
det”, pa dyshuar aspak në zemër të vet, 
por duke besuar plotësisht se çka thotë, 
edhe do të ndodhë, ngjarja e pritur ndodh 
me të vërtetë. Kini besim se gjithçka 
kërkoni në lutje, me fe të vërtetë, do të 
ndodhë. Do të ndodhë gjithçka, që e 
kërkojmë me fe të palëkundur: 
“Është stili i jetës së fesë. ‘Atë, ç’duhet të 
bëj për këtë?’; ‘Lutju Zotit të të ndihmojë 
të bësh punë të mira, por me fe. E me një 
kusht të vetëm: kur ju luteni, po të keni 
ndonjë mllef kundër ndokujt, faleni! Është 
kushti i vetëm, që edhe Ati  juaj që është 
në qiell, t’ju falë juve, t’jua ndjejë fajet e 
mëkatet tuaja. Ky është stili i tretë i 
jetës. Feja. Feja, që të shtyn t’i ndihmosh 
të tjerët, për t’iu afruar Zotit. Kjo fe bën 
mrekulli!”. 
Në përfundim, lutja e Papës: “T’i 
kërkojmë sot Zotit... të na e mësojë këtë 
stil të jetës së fesë e të na ndihmojë të 
mos biem kurrë, secili prej nesh, në 
Kishë, në shterpësi e tregti”.  
 
Prayer to the Holy Trinity 
Glory be to the Father, 
Who by His almighty power and love 
created me, 
making me in the image and likeness of 
God. 
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Glory be to the Son, 
Who by His Precious Blood delivered me 
from hell, 
and opened for me the gates of heaven. 
 
Glory be to the Holy Spirit, 
Who has sanctified me in the sacrament 
of Baptism, 
and continues to sanctify me 
by the graces I receive daily from His 
bounty. 
 
Glory be to the Three adorable Persons 
of the Holy Trinity, 
now and forever. 
 
Amen. 
 
“How many poor await the Gospel 
which brings liberation!” 
Francis stressed this in address to the Council 
for the Promotion of the New Evangelization: 
“Today we face big challenges,” but we must not 
be afraidto take these on 

VATICAN INSIDER STAFF 
ROME 
“Today we face big challenges,” but we must not be 
afraid to take these on, instead, we must come up 
with “coherent answers” and be testimonies, 
particularly for the “many poor who are alone and 
marginalised” and “are waiting in the existential 
peripheries of a consumerist society”. Pope Francis 
said this in his address to the Council for the 
Promotion of the New Evangelization, during the 
course of its plenary session. 
  
In his address, Francis spoke about how to proceed 
in the Jubilee of Mercy he announced and how to 
integrate this path into the new evangelisation. 
  
“Today we face big challenges which we must not 
be afraid to take on,” the Latin American Pope said. 
“In fact, our ability to come up with coherent 
answers that are such because inspired by the 
Gospel, will depend on the degree to which we take 
on these challenges. This is what people expect of 
the Church today: they expect it to be able to walk 
with them, accompanying them with the testimony of 
faith which inspires solidarity, particularly with those 
who are alone and marginalised.” 

 “How many poor,” Francis stressed, “await the 
Gospel that brings liberation! How many women and 
men in the existential peripheries, which are the 
result of a consumerist society, need our closeness 
and solidarity! The Gospel is the announcement of 
God’s love which, through Jesus Christ, calls us to 
participate in His life. So the new evangelisation is 
this: becoming aware of the merciful love of the 
Father, in order that we ourselves become 
instruments of salvation for our brothers and 
sisters.” 
 
 

  
 

 

 

 


