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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 

 

 
 

Kush jam Unë 
 

19 Qershor 2016 

Ndërsa një ditë Jezusi po lutej në vetmi – ishin me të vetëm nxënësit e tij – ai u bëri 
këtë pyetje: “Kush thonë njerëzit se jam unë?”  Ata i përgjigjën: “Disa thonë se je Gjon 
Pagëzuesi, disa Elia, kurse disa tjerë thonë se u ngjall një ndër profetët e vjetër.” 
“Po ju – i pyeti atëherë ata – kush mendoni se jam unë?”  Përgjigji Pjetri: “Ti je Mesia i 
Hyjit!”  Atëherë Jezusi i porositi të mos i tregojnë askujt.  E vazhdoi: “Birit të njeriut i 
duhet të pësojë shumë, ta përbuzin pleqtë, kryepriftërinjtë dhe skribët, ta vrasin dhe të 
tretën ditë të ngjallet.”  Mandej u drejtua të gjithëve: “Nëse ndokush do të vijë pas 
meje, ta mohojë vetveten, ta marrë kryqin e vet çdo ditë, dhe të më ndjekë. Sepse, 
kush do të shpëtojë jetën e vet, do ta humbë, ndërsa kush ta humbë jetën e vet për 
shkakun tim, do ta shpëtoj.” Lk 9, 18-24 
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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…  
 
21 Qershor Shen Luigj Gonzaga 
22 Qershor Shen Gjon Fisher 
23 Qershor Shen Jozef Cafasso 
24 Qershor Lindja e Gjon Pagezuesit 

Haku Kishes 2016…  E ka dhene:  

Aleks	 Dragu	
Aleks	 Coku	
Aleksander	 Agraja	
Anton	 Tinaj	
Anton	 Malaj	
Arben	 Toma	
Arben	 Pepa	
Arben	 Therqaj	
Ardian	 Precetaj	
Artan	 Vuksani	
Beniamin	 Hasko	
Dode	 Ndreu	
Eduart/Aurel	 Avullija	
Emiljan		 Zadrima	
Ferdinand	 Grabanica	
Fred	 Kalaj	
Gezim	 Vushaj	
Gezim	 Lanazi	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjovalin	 Selmani	
Ilir	 Frrokaj	
Ilir		 Shyti	
Lec		 Gashaj	
Lek	 Kapllaj	
Luk	 Gjolaj	
Marin	 Muzhani	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Mhill	 Bregu	

Ndue	 Cacaj	
Nik	 Biqi	
Nikolin	 Vukelaj	
Nue	 Nikci	
Pal	 Rranxburgaj	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter/Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Frani	
Prel	 Pepushaj	
Pren	 Prekaj	
Silvan	 Nerhati	
Sokol	 Dodaj	
Sokol	 Gashaj	
Taulant	/	Elvis	 Gjerkaj	
Tonin	 Ndoja	
Tonin		 Kastrati	
Tot	 Prekulaj	
Viktor	 Pleti	
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. 
 
Per Fondin e ndertimit te Kishes 
dhane gjate muajit Maj…  
 
	
Ton	Vocaj																																

	
10000	

Aleks	Coku	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
Nik	Biqi	 3000	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Anton	Malaj																																					 2000	
Artan	Vuksani	me	 2000	



 

      3 

vellezer	
Dritan	Lumaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Altin	Miri	 1500	
Lek	Selmani																																										1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	
Luc	Gjokaj	 100	
Ana	Prifti	 50	

 
Picnic/Festival	 Day	 me	 1	 gusht	 te	
qendra	kroate	ne	Norval 
 
 
 

 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 

 
Papa në audiencën jubilare: 
kthehemi kah Zoti, kur i 
shohim nevojat e tjetrit 
Papa Françesku mbajti paraditen e te 
shtunes në Vatikan Audiencën Jubilare, 
gjatë së cilës katekizmin e përqendroi në 
kthimin e besimtarëve kah Zoti. 
Kujtojmë se kjo audiencë mbahet një të 
shtunë në muaj. Ungjilli sipas Lukës, i 
ditës së djeshme, tregon periudhën kur 
Jezusi iu duk dishepujve pas ringjalljes e 
para se të lartohej në lavdinë e Atit 
Qiellor. Zoti u thotë apostujve si duhet të 
jetë predikimi i tyre, i cili, nënvizoi Ati i 
Shenjtë, mund të përmblidhet me dy 
fjalë: “kthim” dhe “falje mëkatesh”. Papa 
Françesku komentoi fjalën e parë, që e 
përshkon krejt Biblën. 
Ç’do të thotë “kthim kah Zoti”, reflektoi 
Papa Bergoglio. Sipas profetëve, do të 
thotë të ndryshosh rrugën e jetës, për t’u 
kthyer sërish tek Hyji, duke i kërkuar Atij 
falje për mëkatet, i sigurtë se dashuria e 
Tij për njeriun është gjithnjë besnike. 
Edhe Jezusi e pati bërë “kthimin”, fjalë 
kryesore në predikimet e Tij: “Kthehuni 
dhe besojini Ungjillit”, shkruan shën 
Marku ungjilltar (1,15). Në ndryshim nga 
profetët, Jezusi ngul këmbë në përmasën 
e brendshme të ndryshimit. 
Kur Jezusi bën thirrje për kthim kah Zoti, 
nuk e bën këtë nga pozicioni i gjykatësit, 
por përpiqet ta kuptojë njeriun dhe 
brishtësinë e tij. Kështu, njerëzit e 
ndjenin se Zoti i donte dhe motivoheshin 
më shumë për ta ndryshuar jetën. Papa 
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përmendi kthimin e Mateut e të Zakeut, 
për të përfunduar se kthimi i vërtetë 
ndodh kur e pranojmë dhuratën e Hirit 
hyjnor e, shenja me të cilën e dallojmë 
kthimin autentik është kur i shohim 
nevojat e vëllezërve dhe jemi gati t’i 
ndihmojmë. 
 

 St. John the Baptist (Feastday of 
Nativity, June 24). John the Baptist was a 
contemporary of Christ who was known for 
evangelization and his baptizing of Jesus 
Christ. 
John the Baptist was born through the 
intercession of God to Zachariah and Elizabeth, 
who was otherwise too old to bear children. 
According to scriptures, the Angel Gabriel 
visited Elizabeth and Zachariah to tell them they 
would have a son and that they should name 
him John. Zachariah was skeptical and for this 
he was rendered mute until the time his son 
was born and named John, in fulfillment of 
God's will. 
When Elizabeth was pregnant with John, she 
was visited by Mary, and John leapt in her 
womb. This revealed to Elizabeth that the child 
Mary carried was to be the Son of God. 
John began public ministry around 30 AD, and 
was known for attracting large crowds across 
the province of Judaea and around the Jordan 
River. When Jesus came to him to be baptized, 
John recognized him and said, "It is I who need 
baptism from you." 
Jesus told John to baptize Him anyway, which 
he did, whereupon the heavens opened, and 
the Spirit of God was seen like a dove. The 
voice of God spoke, saying, "This is my 
beloved Son, in whom I am well pleased." 
John instructed his followers to turn to Christ, 
calling Him the "Lamb of God" and these 
people were among the first Christians. 
Following his baptism of Christ, John's 
popularity grew so much that he alarmed King 
Herod. Herod ordered him arrested and 
imprisoned. 
John spoke with Herod on several occasions 

and condemned his marriage to his half-
brother's wife. 
This condemnation would be his downfall as 
King Herod promised to grant a wish to his 
daughter. In revenge for John the Baptist's 
condemnation of her mother's scandalous 
marriage to Herod, she asked for John's head. 
King Herod reluctantly obliged. John the 
Baptist died sometime between 33 and 36 AD. 
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