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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 

 

PREDIKONI 
 

17 Maj 2015 

Në atë kohë, Jezusi iu duk të Njëmbëdhjetëve dhe u tha: “Dilni në mbarë botën e 
predikoni Ungjillin të gjithë njerëzve. Kush do të besojë e do të pagëzohet, do të 
shëlbohet, ndërsa kush s’do të besojë, do të dënohet. Shenjat që do t’i përcjellin ata që 
do të besojnë, janë këto: në emër tim do t’i dëbojnë djajtë, do të flasin gjuhë të reja; në 
duar do t’i marrin gjarpërinjtë e, nëse do të pinë ndonjë send që sjell vdekjen, nuk do 
t’u bëjë keq. Do t’i vënë duart mbi të sëmurë, e këta do të shërohen.” Zotëria Jezus, 
pasi u tha kështu, u ngjit në qiell dhe rri në të djathtë të Hyjit. Kurse ata dolën e 
predikuan gjithkund. Zoti bashkëpunonte me ta dhe e përforconte fjalën me mrekulli që 
e përcillnin. Mk 16, 15-20 
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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... 
18 Maj  Shen Gjoni I 
19 Maj  Shen Pjeter Celestini 
20 Maj  Shen Bernardini nga Siena 
24 Maj  Rrëshajët 
 
 
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…  

Aleks	   Coku	  
Anton	   Tinaj	  
Arben	   Toma	  
Beniamin	   Hasko	  
Edi	   Linadi	  
Eduard	   Shkreli	  
Gezim	   Vushaj	  
Gjelosh	   Vushaj	  
Kreshnik	   Kapaj	  
Leke	   Kapllaj	  
Luk	   Gjolaj	  
Lule	   Tinaj	  
Marash	   Martinaj	  
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. 
 
Kursi i gjuhes shqipe…  
Çdo	   te	  diele	  ne	  oren	  10:45	  te	  ambientet	  
e	   Kishes	   ne	   Browns	   Line	   vazhdon	   kursi	   i	  
gjuhes	  shqipe	  per	  femijet	  (Ph.	  416.503-‐4509)	  	  

 
Bekimi i Qendrës Baritore 
“Shën Gjon Pali II” Gramsh 

 
Bashkësia e famullisë Shën Nikollit 
Gramsh gëzoi në Bekimin e Qendrës 
Baritore kushtuar “Shën Gjon Pali II” dhe 
në 8 vjetorin e kushtimit të Kishës. Një 
ditë feste kjo, ku përveç zbukurimeve të 
shumta që kishin mbushur oborrin e 
Kishës e të qendrës, gjetëm dhe fjalët e 
përzemërta duke ju uruar mirëseardhjen 
të gjithëve. Në emër të të gjithë 
bashkësisë famullitare, famullitari Dom 
Artur Kola i uroi mirëseardhje të 
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përzemërt Imzot Lucjan Avgustinit, ku kjo 
famulli tha ai, ndjehet e nderuar me 
prezencën e tij që na ka dëshmuar 
gjithmonë dashuri dhe kujdes ndaj 
bashkësive tona. Në meshën e kryesuar 
nga ipeshkvi, bashkëmeshuan edhe 
meshtarë të tjerë të dioqezës sonë në 
prani të shumë besimtarëve të famullisë, 
të cilët ishin tejet të gëzuar për realizimin 
e një qendreje të tillë, e cila do të 
shërbejë për veprimtarinë baritore, për 
edukimin dhe formimin e brezave të kësaj 
famullie. 
Sot është dita që na e dhuroi Zoti, të 
gëzojmë e të galdojmë! Me këto fjalë të 
psalmistit, Imzot Lucjani dëshiroj të 
shprehte gëzimin dhe falenderimin ndaj 
Zotit si dhe bamirësve për këtë dhuratë 
që i bëhet kësaj bashkësie, këtij 
komuniteti. Kjo famulli vazhdoi më tej 
ipeshkvi, gëzon në këtë ditë, ditë që na 
nxitë të kujtojmë në lutjet tona të gjitha 
ata që kanë punuar ndër vite për 
ndërtimin shpirtëror dhe ndërtimin si 
ndërtesë të kishës; veçanërisht lutemi 
dhe kujtojmë famullitarët që kanë 
shërbyer e tani janë në amshim, Dom 
Injac Dema dhe Dom Genc Tuku. 
Duke e vlerësuar këtë ndërtesë që është 
pikë frymëzimi shpirtëror për të gjithë, 
Imzot Lucjani ftoi banorët e kësaj famullie 
që të ndërtojnë në vendin e tyre një 
shoqëri të mbështetur në vlerat e jetës së 
fesë. Nëse feja e jonë është e çmueshme 
për ne, atëherë asgjë nuk mund të na 
pengojë në udhën tonë me Hyjin, sepse 
Ai është siguria e fitores sonë mbi të 
keqen. 
Me urimin “e gëzofshi qendrën” përfundoi 
dhe fjala e rastit për t’i lënë vend ritit të 
kremtimit të meshës. Pas meshës u bë 
bekimi i qendrës, ku të gjithë iu lutën 
Zotit që si bariu i shpirtrave tanë, të 
ndihmojë  të gjithë ata që do të 
frekuentojnë këtë qendër që të rriten në 
pjekurinë njerëzore e të krishterë, që të 
mund të bëhen drita e botës dhe kripa e 
tokës. Duke bekuar këto hapësira të reja 
në shërbim të popullit të Gramshit u lutën 

që kjo qendër të jetë vendi ku 
promovohet e jetohet dashuria e Zotit 
dhe shërbimi vëllazëror. 
Gëzimin e kësaj feste e shtoi edhe 
programi artistik i të rinjëve të famullisë 
ku përcollën momente argëtuese dhe 
humori. Më pas u shtrua edhe një koktejl 
i vogël për të gjithë. 
Qendra “Shën Gjon Pali II” u ndërtua falë 
bamirësve, posaçe organizatës së njohur 
të kishës së Konferencës Ipeshkvore 
Gjermane “Renovabis”, dhe Konferencës 
Ipeshkvore të Amerikës, të cilët e 
mundësuan këtë vepër me dëshirë që të 
jetë vend burimi dhe edukimi i një 
dashurie për Zotin dhe për njëri-tjetrin, të 
jetë vend i edukimit dhe formimit 
shpirtëror për të gjithë brezat që do të 
frekuentojne këtë qendër që dëshiron 
Bashkësinë, nxitë Lutjen, Edukimin dhe 
Argëtimin. 
 
Pope: Fearful and joyless 
communities are not Christian 

 
(Vatican Radio) Communities that are 
fearful and without joy are sick, they are 
not Christian communities. That was the 
message of Pope Francis at his morning 
Mass at the Casa Santa Marta. 
Fear, the Pope explained, must be 
distinguished from the “fear of the Lord,” 
which is holy. The fear or awe of 
adoration before the Lord, the fear of God 
is a virtue. But the fear of God does not 
diminish, does not weaken, does 
paralyze: it carries us forward, to the 
mission the Lord gives us. The other word 
of the liturgy is “joy.” “No one can take 
away your joy” Jesus tells us. And, the 
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Pope said, “in the saddest moments, in 
moments of sorrow” joy “brings peace.” 
Instead “a happy event, in a moment of 
sorrow becomes obscure, becomes dark. 
A Christian without joy is not Christian. A 
Christian who continually lives in sadness 
is not Christian. And a Christian who, in 
the moment of trial, of illness, of so many 
difficulties, loses peace – something is 
lacking in him.” “Christian joy is not 
simply enjoyment, is not a fleeting 
cheerfulness. Christian joy is a gift, it is a 
gift of the Holy Spirit. And having a heart 
that is always joyful because the Lord has 
triumphed, the Lord reigns, the Lord is at 
the right hand of the Father, the Lord has 
looked upon me and called me and has 
given me His grace, and has made me a 
Son of the Father… That is Christian joy. 
A Christian lives in joy.”A “community 
without joy” is a community that is sick. 
Perhaps it would be a “fun-loving 
community” but “it has grown sick with 
worldliness, because it does not have the 
joy of Jesus Christ. And thus, “when the 
Church is fearful and when the Church 
does not receive the joy of the Holy 
Spirit, the Church is sick, the 
communities are sick, the faithful are 
sick.” Pope Francis concluded with this 
prayer: “Lift us up, O Lord, to Christ 
seated at the right hand of the Father… 
raise our spirit. Take away our every fear, 
and grant us joy and peace.” 
 
 

 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. 
 
 

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. 
 
 

  
 

 

 

 


