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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 

 

Menaxher besnik 
 

7 Gusht 2016 

Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Mos druaj, o grigjë e vogël, sepse Atit tuaj i pëlqeu t’jua japë Mbretërinë! 
Shitni pasurinë tuaj e jepni lëmoshë! Bëni për vete strajca që nuk vjetërohen, thesar në qiell që nuk mbaron kurrë, ku 
vjedhësi nuk afrohet e tenja nuk bren.  Vërtet, ku është visari juaj, aty do të jetë edhe zemra juaj. Jini gati – të veshur e të 
ngjeshur me llamba të ndezura – porsi ata që presin zotërinë e vet kur kthehet prej dasmës për t’ia çelur derën posa të 
vijë e të trokëllitë. Lum shërbëtorët që, kur kthehet zotëria, i gjen zgjuar! Përnjëmend po ju them: ai vetë do të ngjeshet, 
ata do t’i ulë në tryezë, do të afrohet dhe vetë do t’i shërbejë. Po erdhi në të dytën ose në të tretën rojë të natës dhe po i 
gjeti kështu, lum ata!  E mos e harroni këtë gjë: po ta dinte i zoti i shtë-pisë në të cilën orë i vjen vjedhësi, nuk do të linte t’i 
thyehej shtëpia. Edhe ju, pra, jini gati, sepse Biri i njeriut do të vijë në atë çast kur s’jua merr mendja.”  Atëherë Pjetri tha: 
“Zotëri, a po e thua këtë shëm-bëlltyrë vetëm për ne, apo për të gjithë?  Zotëria i përgjigji: “Cili, vallë, është ai 
mbarështues besnik e i mençur që do ta vërë zotëria përmbi shërbëtorët tjerë për t’u dhënë në kohën e duhur pjesën e 
ushqimit? I lumi ai shërbëtor, të cilin, kur kthehet zotëria i tij, e gjen duke vepruar kështu. Përnjëmend po ju them: do ta 
vërë mbi të gjithë pasurinë e vet.  Porse, po bëri e mendoi shërbëtori në zemrën e vet: ‘Zotëria im do të vonojë të kthehet’, 
dhe fillon të rrahë shërbëtorët e shërbëtoret, të hajë e të pijë e të dehet, zotëria i tij do të vijë atë ditë kur nuk e pret, atë 
orë që nuk ia merr mendja, dhe do ta ndëshkojë rëndë e do t’ia japë fatin e të pafeve.  Shërbëtori që e diti vullnetin e 
zotërisë e nuk u bë gati dhe nuk e kreu vullnetin e tij, do të marrë shumë të rëna. Ndërsa ai që nuk e diti, por bëri punë që 
duhet të ndëshkohen, do të rrihet më pak. Kujt iu dha shumë, prej tij do të kërkohet shumë. Kujt iu besua shumë, prej tij 
do të kërkohet shumë. Lk 12, 32-48 
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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…  
 
08 Gusht  Shen Dominiku 
09 Gusht  Tereza Benedikta prej Kryqit 
10 Gusht  Shen Lorenci 
11 Gusht  Shen Klara e Asizit 
12 Gusht  Shen Joana de Chantal 
14 Gusht  Shen Maksimilian Kolbe 
 
Haku Kishes 2016…  E kane dhene  

Aleks	 Dragu	
Aleks	 Coku	
Aleksander	 Agraja	
Altin	 Miri	
Anton	 Tinaj	
Anton	 Malaj	
Anton	 Brunga	
Arben	 Toma	
Arben	 Pepa	
Arben	 Therqaj	
Ardian	 Precetaj	
Artan	 Vuksani	
Beniamin	 Hasko	
Dode	 Ndreu	
Edi	 Linadi	
Eduart/Aurel	 Avullija	
Emiljan		 Zadrima	
Ferdinand	 Grabanica	
Fred	 Kalaj	
Gezim	 Vushaj	
Gezim	 Lanazi	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjergj	 Gjinaj	
Gjovalin	 Selmani	
Ilir	 Frrokaj	
Ilir		 Shyti	
Lec		 Gashaj	

Lek	 Kapllaj	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj	 Lallinaj	
Marin	 Muzhani	
Mark	 Shkreli	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Mhill	 Bregu	
Mirash	 Lallinaj	
Ndue	 Cacaj	
Nik	 Biqi	
Nikolin	 Vukelaj	
Nue	 Nikci	
Pal	 Rranxburgaj	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter/Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Frani	
Prek	 Spaqi	
Prel	 Pepushaj	
Pren	 Prekaj	
Silvan	 Nerhati	
Sokol	 Dodaj	
Sokol	 Gashaj	
Taulant	/	Elvis	 Gjerkaj	
Tonin	 Ndoja	
Tonin		 Kastrati	
Tot	 Prekulaj	
Viktor	 Pleti	
Vitor	 Mernaçaj	
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. 



 

      3 

 
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene gjate muajit Gusht…   
Shpend Pllumbaj $2000 
	
Deri	tani	kane	dhene: 
Ton	Vocaj																																 10000	
Aleks	Coku	 5000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
Luvigj	Lallinaj	 3000	
Mirash	Lallinaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Anton	Brunga	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Anton	Malaj																																					 2000	
Artan	Vuksani	me	
vellezer	 2000	

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	
Lek	Ramaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Sokol	Noshi	 1000	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	

Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	
	 	

Me 4 shtator ne oren 12 ne Kishen 
‘Martyrs Shrine’ ne Midland 

Ontario,  
Kardinali Thomas Collins do te jete 

i  pranishem ne mesin tone per te 
kremtuar Meshen Shenjte ne kete 

dite te shenjterimit te Nenes 
boterore Gonxhe Bojaxhiu (Nene 

Tereza) 
 
LAJMERIM	KUNORE	SHENJTE	
Me daten 20 gusht ne Shkoder do	 te	 lidhen	 ne	
kunoren	 shenjte	 gjate	 kremtimit	 te	 sakramentit	 te	
marteses:	Bardh	 (Bardhosh)	Kol	Kola	nga	Suka-Dajç	
me	 Arta	 Pjeter	 Skaqaj	 nga	 Bajza,	 te	 dy	 banues	 ne	
Mississauga	On.	
 
Pesëmbëdhjetë ditëshi i 
Zojës së Ngjitur në Qiell, 
udhë e mëshirës 

Të lutemi. Madje ta thithim me të dyja 
mushkëritë traditën mariane bizantine e 
atë katolike. Kjo është përvoja shpirtërore 
e pesëmbëdhjetë ditëshit  të Zojës së 
Ngjitur në Qiell, periudhë që na përgatit 
shpirtërisht për 15 gushtin, kulm i verës e 
kulm i jetës së Nënës së Krishtit që, si e 
mbajti në prehër të Birin e vdekur, si e 
pa, pastaj, të gjallë, u ngjit me korp e 
shpirt atje, ku Ai mbretëron në të 
djathtën e Atit. Ishte data 15 gusht kur, 
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sipas liturgjisë bizantine, Zoja e Bekuar 
fjeti e u mbart nga engjëjt në qiell. 
 

 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. 

 
“Benedict	 is	 right:	 It’s	 the	 age	 of	
sin	against	the	Creator”	
The	contents	of	Francis’	address	to	Polish	bishops	
during	World	Youth	Day	in	Krakow	were	released	
this	past	week. 
Pope	 said:	 “In	 Europe,	 America,	 Latin	 America,	
Africa	 and	 some	 Asian	 countries	 we	 are	 seeing	
some	real	ideological	colonisations,”	he	repeated.	
“And	one	of	 these,	 I’m	going	 to	say	 it	outright,	 is	
gender”:	 “Today,	 children,	 children!	 are	 told	 at	
school	 that	 they	 can	 choose	 their	 sex.	 Why	 are	
they	taught	this?	Because	the	books	are	supplied	
by	 the	 people	 and	 institutions	 that	 give	 you	 the	
money.	 These	 are	 the	 ideological	 colonisations	
backed	also	by	countries	that	wield	a	great	deal	of	
influence.	 And	 this	 is	 terrible.	 Speaking	 with	
Benedict	XVI,”	he	said,	“who	is	well	and	 lucid,	he	
told	me:	‘Holiness,	this	is	the	age	of	sin	against	the	
Creator!’	 He	 is	 intelligent!	 God	 created	man	 and	
woman;	 God	 made	 the	 world	 like	 this,	 like	 this,	
like	this…	and	we	are	doing	the	exact	opposite.	
We	are	living	through	a	moment	of	annihilation	of	
man	as	the	image	of	God.	”	
	

 
Pope Francis 
✔ 
 @Pontifex 
Good luck to the athletes at  #Rio2016! May you 
always be messengers of goodwill and true 
sporting spirit. 

 (Vatican 
Radio) Pope Francis made a private 
pilgrimage on Thursday to the Italian 
town of Assisi and spoke about the 
importance of forgiveness, saying only 
the path of forgiveness can truly renew 
the Church and the world. 

 

 

 


