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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 

 

Meshira Hyjnore 
 

12 Prill 2015 

Në mbrëmje po të asaj dite – të parën ditë të javës – ndërsa dyert e shtëpisë, ku banonin nxënësit, ishin të 
mbyllura prej frikës së judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: “Paqja me ju!” Si u tha kështu, u 
tregoi duart dhe kraharorin. Nxënësit u gëzuan, kur e panë Zotërinë. Mandej u tha prapë: “Paqja me ju! Sikurse 
më dërgoi mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju.” Si foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha: “Merrni Shpirtin Shenjt! 
Atyre që jua falni mëkatet, u falen, e atyre që nuk jua falni, nuk u falen.”  Porsi Toma, njëri prej të 
dymbëdhjetëve, ai që quhet Binjak, nuk ndodhi me ta kur erdhi Jezusi. I thanë, pra, nxënësit tjerë: “E pamë 
Zotërinë!” Toma u përgjigji: “Pa e parë në duar të tija vragën e gozhdave e pa e vënë gishtin tim në vend të 
gozhdave; pa e shtirë dorën time në kraharorin e tij, kurrë nuk besoj.” Mbas tetë ditësh nxënësit e tij ishin 
prapë brenda në shtëpi e me ta ishte edhe Toma. Megjithëse dyert ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zuri vend 
midis tyre dhe u tha: “Paqja me ju!” Mandej i tha Tomës: “Shtjere gishtin tënd këtu e qe, shihi duart e mia! Ma 
jep dorën tënde e shtjere në kraharorin tim dhe mos ji njeri që s’beson, por besimtar!” Toma i përgjigji: “Zotëria 
im dhe Hyji im!” Jezusi i tha: “Pse po më sheh, po beson. Lum ata që nuk panë e besojnë!”  Jezusi bëri ndër sy 
të nxënësve të vet edhe shumë mrekulli tjera, të cilat nuk u shënuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni 
se Jezusi është Mesia, Biri i Hyjit, dhe, që duke besuar, ta keni jetën në Emër të tij. Gjn 20, 19-31 



 

      2 

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... 
13 Prill  Shen Martini I 
14 Prill  Shen Valeriani 
16 Prill  Shen Bernardeta 
17 Prill  Shen Rudolfi 
 
 
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. 
 

Hakun e Kishes 2015 e kane dhene…  

Anton Malaj, Pjerin Kalaj 
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. 
 
Kursi i gjuhes shqipe…  
 
Çdo	   te	  diele	  ne	  oren	  11:15	  te	  ambientet	  
e	   Kishes	   ne	   Browns	   Line	   vazhdon	   kursi	   i	  
gjuhes	  shqipe	  per	  femijet	  (Ph.	  416.503-‐4509)	  	  

E diela e 2-të e Pashkëve, 
festa e Mëshirës Hyjnore. 

 
Sot dëgjojmë e meditojmë leximet biblike 
të liturgjisë së Fjalës Hyjnore të dielës së 
dytë të Pashkëve, e cila, sipas një tradite 
të vjetër njihet me emrin e Diela in ‘Albis’ 
që do të thotë ‘me të Bardha’. Në këtë të 
diele të pagëzuarit e Natës së Pashkëve 
mbanin akoma veshjen e bardhë, simbol i 
dritës, që Zoti u kishte dhuruar në 
Sakramentin e Pagëzimit. Më pas e hiqnin 
veshjen e bardhë, por ndriçimin që u qe 
komunikuar, duhet ta pasqyronin në jetën 
e tyre të përditshme; dritën e së vërtetës 
e të së mirës që Zoti ua kishte ndezur 
ndër zemra, duhet ta ruanin e ushqenin 
me kujdes, për t’i dhënë botës tonë pakëz 
dritë nga drita e mirësia e Zotit. Papa 
Shën Gjon Pali II deshi që kjo e diel të 
kremtohej si Festë e Mëshirës Hyjnore: 
në fjalën ‘mëshirë’, gjente të përmbledhur 
e të shpjeguar përsëri gjithë misterin e 
Shpërblimit. Ai jetoi nën dy regjime 
diktatoriale dhe, në kontakt me varfërinë, 
mungesat e dhunën, provoi thellësisht 
pushtetin e errësirës, që sundon edhe mbi 
kohët tona. Por provoi edhe, e më 
fuqimisht, praninë e Zotit që u 
kundërvihet gjithë këtyre forcave të 
errëta me pushtetin e tij krejtësisht të 
ndryshëm e hyjnor: me pushtetin e 
mëshirës. Është pikërisht kjo mëshirë që i 
vë kufi së keqes. Në të gjen shprehjen e 
vet natyra krejt e posaçme e Hyjit – 
shenjtëria e Tij, fuqia e së vërtetës dhe e 
dashurisë.  Katër vjet më parë, pas 
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Lutjeve të para të Mbrëmjes të kësaj 
Feste, Gjon Pali II përfundonte jetën e vet 
tokësore. Duke vdekur, ai hyri në dritën e 
Mëshirës Hyjnore nga e cila, përtej kufijve 
të vdekjes e duke u nisur nga Zoti, sot na 
flet në një mënyrë krejt të re. Kini besim 
– na thotë – në Mëshirën Hyjnore! Bëhuni 
ditë për ditë burra e gra të mëshirës së 
Hyjit! Mëshira është petku i dritës që na 
dhuroi Zoti në Pagëzim. Nuk duhet ta 
lemë këtë dritë të shuhet; përkundrazi, 
ajo duhet të rritet në ne ditë për ditë për 
t’i çuar kështu botës lajmin e gëzuar të 
Zotit. Në leximin e parë të kësaj së diele 
na tregohet se, në zanafillën e Kishës në 
fasha, njerëzit i mbartnin të sëmurët ndër 
sheshe në mënyrë që, kur të kalonte 
Pjetri, t’i mbulonte hija e tij: mendonin se 
kjo hije kishte forcë shëruese. E kjo hije, 
në të vërtetë, vinte nga drita e Krishtit e 
prandaj kishte në vetvete diçka nga forca 
e mirësisë së Tij hyjnore. Hija e Pjetrit, 
përmes bashkësisë së Kishës katolike, u 
shtri mbi jetën e meshtarëve si hije e 
mirë , hije shëruese, sepse vjen nga vetë 
Krishti. Pjetri ishte njeri e, prej këndej, 
me të gjitha ligështitë njerëzore, por mbi 
të gjitha, ishte njeri përplot me besim të 
pasionuar në Jezusin e Ngjallur, ishte 
përplot me dashuri për Të. E pikërisht 
përmes fesë e dashurisë së tij, forca 
shëruese e Krishtit, forca unjësuese, 
arrinte tek njerëzit, ndonëse e përzierë 
me gjithë ligështinë e Pjetrit. Ta kërkojmë 
edhe sot hijen e Pjetrit, në se duam të 
jemi në dritën e Krishtit. Kështu mund të 
themi se lindja e rilindja; familja tokësore 
e familja e madhe e Hyjit – kjo është 
dhurata e madhe e mëshirës së 
pambaruar të Zotit, themeli mbi të cilin 
mbështetemi.  Në fragmentin e sotëm 
ungjillor, dëgjojme edhe rrëfimin mbi 
takimin e Tomës Apostull me Zotin e 
ngjallur, që i lejon Apostullit t’ia prekë 
plagët e kështu ai e njeh – e njeh përtej 
identitetit njerëzor të Jezusit të Nazaretit, 
në identitetin e tij më të thellë: “Zotëria 
im e Hyji im!” (Gjn. 20- 28). Zoti i mbart 
me vete plagët e veta në amshim. Ai 

është Zot i plagosur; e la veten të 
plagosej, pse na deshi. Plagët e Tij 
tregojnë se Ai na kupton e se e lë veten 
të plagoset nga dashuria që ka për ne. 
Plagët e Tij – ne mund t’i prekim në 
historinë e kohës sonë! Sepse Jezusit 
vijojnë t’i hapen plagë për ne. Çfarë siguri 
për mëshirën e tij e çfarë ngushëllimi na 
japin! E si na sqarojnë se Ai është 
“Zotëria im e Hyji im!”. E na kujtojnë se 
edhe ne e kemi për detyrë të plagosemi 
për Të në dashuri e me dashuri.  Mëshira 
e Zotit na shoqëron ditë për ditë. Mjafton 
ta kemi zemrën zgjuar për ta perceptuar. 
E pranuar. Shpesh, jemi tepër të prirur të 
merremi vetëm me lodhjen tonë të 
përditshme, që na është imponuar, si bij 
të Adamit. Por, në se e hapim zemrën 
tonë ndaj Krishtit të Gjallë, ndonëse është 
aq e ngushtë sa të zërë vetëm vetveten, 
atëherë mund të vërejmë sa i mirë e i 
mëshirshëm është Zoti me ne, se si 
mendon për ne pikërisht në gjërat tona të 
vogla e të përditshme, për të na 
ndihmuar të arrijmë kështu tek vlerat e 
mëdha hyjnore. Gjatë jetës sonë 
tokësore, Zoti na jep vazhdimisht edhe 
ndihmën e nevojshme për të mbartur çdo 
ditë kryqin e për t’ia arritur cakut 
përfundimtar, bashkimit me Të në jetën e 
amshuar!  Le ta kujtojme lutjen e Papës 
Leoni i Madh: “Luteni Zotin tonë të mirë, 
që në ditët tona të na e forcojë fenë, ta 
shumëfishojë dashurinë e ta shtojë 
paqen. Amen. 
 

 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 
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then I shall begin to shine as you shine, so to 
shine as to be a light to others. 

 
-------------- 

 
The Feast Of Divine Mercy 
 
During the course of Jesus' revelations 
to Saint Faustina Kowalska on the 
Divine Mercy He asked on numerous 
occasions that a feast day be dedicated 
to the Divine Mercy and that this feast 
be celebrated on the Sunday after 
Easter. The liturgical texts of that day, 
the 2nd Sunday of Easter, concern the 
institution of the Sacrament of Penance, 
the Tribunal of the Divine Mercy, and 
are thus already suited to the request of 
Our Lord.  
On one occasion, I [Maria Faustina 
Kowalska] heard these words: My 
daughter, tell the whole world about 
My Inconceivable mercy. I desire that 
the Feast of Mercy be a refuge and 
shelter for all souls, and especially for 
poor sinners. On that day the very 
depths of My tender mercy are open. I 
pour out a whole ocean of graces upon 
those souls who approach the fount of 
My mercy. The soul that will go to 
Confession and receive Holy 
Communion shall obtain complete 
forgiveness of sins and punishment.* 
On that day all the divine floodgates 
through which grace flow are opened. 
Let no soul fear to draw near to Me, 
even though its sins be as scarlet. 
 
Mankind will not have peace until it 

turns to the Fount of My Mercy.  
(Saint Faustina Kowalska Diary 699) 
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