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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 

 

Dëftimi i Zotit 
 

4 Janar 2015 

Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte në Hyjin e Fjala ishte Hyj. Kjo ishte në fillim në Hyjin. Prej Saj u bë 
çdo gjë e pa Të nuk u bë asgjë. E çdo gjë që u bë, e pati në Të jetën e Jeta ështe drita e njerëzve; e 
Drita shndriti në errësirë e errësira nuk e pushtoi. Qe një njeri i dërguar prej Hyjit. Emri i tij ishte Gjon. 
Ai erdhi si dëshmitar, për të dëshmuar Dritën, që të gjithë të besojnë nëpër të. Ai nuk ishte Drita, por 
për të dëshmuar Dritën. Drita e vërtetë që shndrit çdo njeri, erdhi në botë. Ishte në botë e bota u 
krijua prej Saj, e bota nuk e njohi. Erdhi ndër të vetët, e të tijtë nuk e pranuan. Atyre që e pranuan u 
dha zotësinë të bëhen bijtë e Hyjit: atyre që besojnë në Emrin e tij. Këta s’i bëri bijtë të Hyjit as gjaku 
as prirja e mishit as prirja e njeriut, por Hyji. E Fjala u bë njeri e banoi ndër ne. Ne e pamë lavdinë e 
tij, atë lavdi që prej Atit i përket Birit të vetëm plot hire të vërtetë. Gjoni e dëshmon Atë. Ai shpall: “Ky 
është ai, për të cilin thashë: ‘Ai që vjen pas meje, është më i madh se unë, sepse ishte përpara 
meje’!” Vërtet, prej plotësisë së tij të gjithë ne morëm, madje, hir mbi hir. Vërtet, Ligji u dha nëpër 
Moisiun, porse hiri dhe e vërteta erdhën nëpër Jezu Krishtin. Hyjin kurrë askush nuk e pa: Biri i 
vetëm, që është Hyj, një natyrë me Atin, Ai bëri të njihet. Gjn 1, 1-18 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:30 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... 
05 Janar  Shen Rajmondi nga Penjaforti 
06 Janar  Deftimi i Zotit 
11 Janar  Pagezimi i Jezusit 
 
6 Janar, Mesha…  
Te marten 6 Janar ne festen e Deftimit te Zotit 
Mesha Shenjte kremtohet ne mbremje ne oren 
7:30. Kush deshiron pas Meshes mund te marre me 
vete Ujin e Bekuar. 

 

Hakun e Kishes per vitin 2014 
e ka dhene Elvis Bzhetaj: 
Agron	   Markaj	  
Aleks	  	   Coku	  
Aleksander	   Stolaj	  
Alfred	   Shllaku	  
Altin	   Miri	  
Angjelin	   	  Kaçaj	  
Anton	   Brunga	  
Anton	   Malaj	  
Anton	   Tinaj	  
Anton	   Brunga	  
Arben	   Marku	  
Arben	   Toma	  
Arben	   Pepa	  
Arben	   Therqaj	  
Ardian	   Preçetaj	  
Arjana	   Nati	  
Astrit	   Simeqi	  
Aurel	   Vata	  
Beniamin	   Hasko	  
David	   Shtjefhilaj	  
Dod	   Ndreu	  
Edmond	   Kacorri	  
Eduard	  	   Shkreli	  
Elvis	   Bzhetaj	  

Erion	   Tase	  
Fatmir	   Qosaj	  
Federik	   Gjergji	  
Flobenc	   Shkalla	  
Gac	   Gjoka	  
Gezim	   Lanazi	  
Gjergj	   Gjinaj	  
Gjergj	  	   Nikolla	  
Gjon	   Dreshaj	  
Gjovalin	   Melaj	  
Gjovalin	   Luli	  
Gjovalin	   Selmani	  
Ilir	   Shyti	  
Ilir	   Daka	  
Ilir	   Gjokaj	  
Ladi	   Lumaj	  
Lek	   Selmani	  
Lekë	   Tarazhi	  
Lekë	   Kapllaj	  
Leks	   Dragu	  
Linda	   Kalavaci	  
Ljuc	   Juncaj	  
Luigj	   Narkaj	  
Luk	   Gjolaj	  
Luvigj	   Lallinaj	  
Marash	   Martinaj	  
Marin	   Muzhani	  
Mario	   Martini	  
Mark	   Ndoci	  
Mark	   Shkreli	  
Martin	   Pjetri	  
Martin	   Vuktilaj	  
Martin	   Marashaj	  
Mhill	   Ftoni	  
Ndok	   Macaj	  
Ndue	   Cacaj	  
Nik	   Biçi	  
Nua	   Selmani	  
Nush	   Kacaj	  
Nush	   Dokaj	  
Pal	   Rransburgaj	  
Paulin	   Lukani	  
Paulin	   Marku	  
Petrit	   Ujka	  
Petrit	   Ujkaj	  
Pjerin	   Kalaj	  
Pjeter	   Preka	  
Pjeter	   Tunaj	  
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Pjeter	  &	  Bep	   Dreshaj	  
Prek	   Frani	  
Prek	   Lekaj	  
Prek	   Spaqi	  
Prek	   	  Kaçaj	  
Preke	   Gjonaj	  
Prel	   Pepushaj	  
Roza	   Kalaj	  
Rrok	   Gjoni	  
Sander	   Kosmaci	  
Sokol	   Sokoli	  
Sokol	   Sterbyci	  
Sokol	   Ujka	  
Sokol	   Gashaj	  
Tom	   Ulaj	  
Tome	   Ivanaj	  
Ton	   Vocaj	  
Tonin	   Kastrati	  
Valmir	   Gjinaj	  
Vasel	   Dreshaj	  
Vaso	   Gjuravcaj	  
Viktor	   Pleti	  
Viktor	   Gjokaj	  
Vitor	   Mernacaj	  
Vladimir	   Doda	  
Zef	   Deklaj	  
Zef	   Lulaj	  

 
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. 

 

Kontribut…  

Ndihme per shpenzimet e Kishes tone I dha Paulin 
Marku ne Shumen 4000 dollare. 

Hakun e Kishes per vitin 2015 e ka 
dhene Arben Toma. 
 

Mesazhi i Papës Françesku për 
Ditën Botërore të Paqes: 1 janar 
2015 

Tema e Mesazhit të Papës Françesku për Ditën e 
48-të Botërore të Paqes (1 janar 2015), është 
“Kurrë më skllevër, por vëllezër”. Të kujton Letrën 
e Shën Palit drejtuar Filemonit (Fm 1,15-16). 
Dokumenti, i paraprirë nga një hyrje kushtuar planit 
të Zotit për njerëzimin, mund të ndahet në dy pjesë: 
në të parën, Ati i Shenjtë ndalohet tek aspekte të 
ndryshme të skllavërisë, dje e sot, duke kujtuar 
shkaqet më të thella, ndërsa në pjesën e dytë, e nxit 
njerëzimin të gjejë rrugë të përbashkëta për ta 
zgjidhur problemin, që Françesku e quan “fenomen 
të neveritshëm”.   Hyrje: Në radhë të parë, Papa i 
larton Zotit lutjen që të marrin fund luftërat, 
konfliktet, vuajtjet e shkaktuara nga dora e njeriut, 
nga epidemitë e nga fatkeqësitë natyrore. Më pas 
kujton se njeriu, qenie e arsyeshme, është i 
paracaktuar të realizohet “në rrethnat e lidhjeve 
ndërpersonale, të frymëzuara nga drejtësia e 
dashuria e krishterë”. Prej këndej, ftesa që të njihen 
e të respektohen dinjiteti, liria dhe pavarësia e 
njeriut, duke i vulosur marrëdhëniet ndërpersonale 
me respekt, drejtësi e dashuri. Vëllazëria, e rilindur 
nga shndërrimi në Krishtin, është lidhje themelore e 
jetës familjare dhe e shoqërisë. Ajo gjen shprehjen e 
vet në larminë e edhe në ndryshimin ndërmjet 
vëllezërve, të krijuar sipas shëmbëlltyrës e në 
përngjasim me Hyjin e, prej këndej, me të njëjtën 
natyrë e të njëjtin dinjitet. Por, kur mëkati e ndërpret 
këtë vëllazëri, atëherë duket kultura e skllavërimit, 
që i hap udhën mospranimit të tjetrit, keqtrajtimit, 
shkeljes së dinjitetit dhe të të drejtave themelore, 
institucionalizmit të pabarazive. Për këtë arsye 
bashkësia e krishterë duhet të jetë bashkësi e 
vëllezërve, origjina dhe gjendja e ndryshme 
shoqërore e të cilëve nuk e pakëson dinjitetin e as 
nuk i përjashton nga radhët e popullit të Hyjit, sepse 
të gjithë, bij në shpirt të Hyjit e vëllezër në 
Krishtin”.  Pjesa I  Në pjesën e parë Ati i Shenjtë 
përshkruan fytyrat dhe shkaqet e skllavërisë, duke 
vënë në dukje, posaçërisht, evolucionin pozitiv të 
ndërgjegjes së njerëzimit në rrjedhë kohe. Falë tij, 
skllavëria” “krim që e lëndon rëndë njerëzimin”, u 
shfuqizua formalisht në mbarë botën, ndërsa e 
drejta e çdo njeriu për të mos iu nënshtruar gjendjes 
së skllavit a të robit, u bë normë e detyrueshme. 
Megjithëkëtë, edhe sot e kësaj dite miliona njerëz 
detyrohen të jetojnë në kushte të ngjashme me ato 
të skllavërisë. E këtu Papa Françesku sjell një mori 
shembujsh dramatikë. Flet për viktima të punës-
skllavëruese; emigrantë të privuar nga liria, të 
zhveshur nga pasuria, të shpërdoruar fizikisht, të 
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burgosur në mënyrën më çnjerëzore, të kërcënuar 
nga punëdhënësit, që u sigurojnë lejën e qëndrimit, 
me kusht që të punojnë në të zezë; për skllevër 
seksualë, posaçërisht për gra, të detyruara të shiten 
rrugëve ose të martohen me zor; të mitur, viktima të 
tregtisë së organeve; të mobilizimit ushtarak, të 
lypësisë a të veprimtarive të paligjshme, si shitja e 
drogës, ose të birësimit të rremë ndërkombëtar; për 
të rrëmbyer e të mbajtur peng nga grupet terroriste”. 
 Por nëse fytyrat e skllavërisë janë të panumërta, jo 
më pak të shumta janë edhe shkaqet më të thella të 
saj: i pari është ontologjik e rrjedh nga mëkati, që e 
prish zemrën e njeriut, shpjegon Papa, e nxit të mos 
e shikojë tjetrin si njeri, por si send, si mjet, e jo si 
qëllim. Shkaqet e tjera janë varfëria, mungesa e 
arsimit dhe e edukimit, papunësia, rrjetet kriminale, 
që drejtojnë trafikun e njerëzve e që përdorin edhe 
teknologjitë informative për t‘i joshur të rinjtë e të 
miturit; konfliktet e armatosura. dhuna, kriminaliteti, 
terrorizmi.  Shkak tjetër i skllavërisë është 
korrupsioni, që përfshin deri forcat e rendit, pjesë 
përbërëse e shtetit, si dhe institucionet civile e 
ushtarake. Fenomene që vërehen, nënvizon Papa, 
kur në qendër të sistemit ekonomik është zoti para e 
jo njeriu.  Pjesa e dytë: të mundet skllavëria me 
impenjimin e përbashkët dhe globalizimin e 
vëllazërisë Trafiku i paligjshëm i emigrantëve dhe i 
morisë së fytyrave të skllavërisë, shpesh kryhet pa 
asnjë shqetësim, i ndjekur nga indiferenca e 
përgjithshme, shkruan Papa. Por ka edhe shembuj 
pozitivë, si puna e heshtur e shumë kongregatave 
fetare, posaçërisht femërore, që i kushtohen prej 
vitesh viktimave, duke i ndihmuar e duke u përpjekur 
me gjithë zemër të copëtojnë zinxhirët e 
padukshëm, që i mbajnë lidhur të shfrytëzuar e 
shfrytëzues me hallkat e frikësimit, të kërcënimeve, 
dhunës, konfiskimit të dokumenteve të identitetit. Me 
guxim, durim e ngulm, kongregatat fetare i 
ndihmojnë viktimat në tri mënyra: duke i strehuar, 
duke i rehabilituar psikologjikisht e duke i përfshirë 
rishtas në radhët e shoqërisë. Angazhimi i trifishtë, i 
nxit Papa  
duhet çuar përpara nga institucionet, për t’i 
parandaluar këto krime, për t’i mbrojtur viktimat e 
për të dënuar kriminelët. Sepse për ta zhdukur 
skllavërinë, duhet një aksion “i përbashkët e global”, 
nga ana e mbarë shoqërisë. Shtetet duhet të jenë 
vigjilente që ligjet e emigracionit, puna, bijësimi e 
zhvendosja e sipërmarrjeve, të kenë në qendër të 
vëmendjes respektin për njeriun. Duhen ligje të 
drejta, që mbrojnë të drejtat themelore të njeriut, 
është thirrja e Papës, njëherësh me mekanizmat 
efikase të kontrollit, që ia mbyllin çdo shteg 
korrupsionit të padënuar.  Papa u bën thirrje të gjithë 
aktorëve të shoqërisë: grave, që t’u njihet roli i tyre i 
veçantë shoqëror; ndërrmarrjeve, që t’u garantojnë 
punonjësve punë dinjitoze, paga të përshtatshme e 

zinxhirë furnizimi larg nga trafikët; organizatave 
ndërqeveritare, që të bashkëpunojnë për të luftuar 
rrjetet transkombëtare të kriminalitetit të organizuar, 
të cilat drejtojnë trafikun e njerëzve si dhe trafikun 
ilegal të emigrantëve; konsumatorëve, që të jenë të 
ndërgjegjshëm se të blesh është gjithnjë akt moral, 
përveçse ekonomik. Duke kujtuar, më pas 
angazhimin e Selisë së Shenjtë kundër trafikut, 
Papa fton të globalizohet vëllazërimi, jo skllavëria, 
as indiferenca e, duke ecur në gjurmët e Shën 
Jozefina Bakhitës, që e jetoi dashurinë e krishterë 
për të afërmin, të dëshmohet vëllazëria me gjeste 
vëllazërore ndaj atyre, që mbahen ende të 
mbërthyer me zinxhirët e robërisë. Përballë trafikut 
të njerëzve ose prodhimeve të realizuara nga 
shfrytëzimi i tyre, të gjithë jemi të thirrur, pohon me 
forcë Papa: si ai që e mbyll një sy për shkak të 
indiferencës, çkujdesjes a shkaqeve ekonomike, 
ashtu edhe ai, që zgjedh angazhimin në shoqatat 
civile, të japim ndihmesën tonë, qoftë edhe me 
gjeste fare të vogla, siç është një përshëndetje e 
përzemërt ose një buzgaz, për atë që është viktimë 
e këtyre dramave.  Përfundim: Mos bashkëpunoni 
me të keqen! Në mbyllje të mesazhit, Papa u bën 
thirrje të fuqishme gjithë burrave e grave vullnetmira, 
të mos bëhen bashkëpunëtorë me këtë të keqe, të 
mos i mbyllin sytë përballë vuajtjeve të vëllezërve e 
motrave, edhe ata njerëz si ne, por pa liri, pa 
dinjitetet, sepse ua kanë rrëmbyer. Të mos veprojnë 
kështu, por të marrin guximin ta prekin trupin e 
munduar të Krishtit! Jemi përballë një fenomeni 
botëror, që i kapërcen kompetencat e një bashkësie 
a të një kombi të vetëm, përfundon Papa, e edhe 
përballë globalizimit të indiferencës, që duhet luftuar 
me globalizimin e solidaritetit e të vëllazërisë, për t’u 
dhënë shpresa të reja viktimave të trafikut. 

 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. 
 
 


