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Saint 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 

  

Krishti, buka e jetës  
 

5 Gusht 2018 

Në atë kohë, kur njerëzit panë se aty nuk ishte Jezusi as nxënësit e tij, hynë në lundra dhe kaluan në 
Kafarnaum për të kërkuar Jezusin. Kur e gjetën në anën tjetër të detit, i thanë: “Rabbi, kur erdhe këtu?” Jezusi 
u përgjigji: “Përnjëmend, përnjëmend po ju them: më kërkoni, jo pse patë mrekullitë, por pse hëngrët nga ato 
bukë dhe u ngitë. Veproni, por jo për ushqim që prishet, por për një ushqim që qëndron për jetën e 
amshueshme: atë do t’jua japë Biri i njeriut, sepse këtë e vulosi Ati-Hyj.” Atëherë ata i thanë: “Çka na duhet 
të bëjmë për t’i kryer veprat që kërkon Hyji?” Jezusi u përgjigji: “Vepra që Hyji kërkon është kjo: besoni në 
atë që Ai e dërgoi.” “Çfarë shenje bën ti – i thanë ata – që ta shohim e të besojmë? Cila është vepra jote? 
Etërit tanë hëngrën mannën në shkreti si shkruan edhe në Shkrim shenjt: ‘U dha të hanin bukë prej qiellit’.” 
Jezusi u përgjigji: “Përnjëmend, përnjëmend po ju them: Nuk jua dha Moisiu bukën prej qiellit, por Ati im jua 
jep bukën prej qiellit, atë të vërtetën: sepse buka e Hyjit është ajo që zbret prej qiellit dhe që i jep botës jetën.” 
Atëherë i thanë: “Zotëri, na e jep vazhdimisht atë bukë!” Jezusi u përgjigji: “Unë jam buka e jetës. Kush vjen 
tek unë nuk do të ketë më kurrë uri, kush beson në mua, nuk do të ketë më etje. Gjn 6, 24-35 
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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.  
 
Kalendari liturgjik…  
 
06 Gusht Shndërrimi i Krishtit 
08 Gusht Shën Dominiku 
09 Gusht Shën Tereza Benedikta prej Kryqit 
10 Gusht Shën Lorenci 
11 Gusht Shën Klara e Asizit 
 
Haku Kishës 2018…   
Aleks		 Dragu	
Aleks		 Coku	
Anton		 Malaj	
Arben	 Therqaj	
Arben	 Pepa	
Arben	 Toma	
Arben	 Lekaj	
Beniamin	 Hasko	
Brigen	 Toma	
David	 Shtjefhilaj	
Dod	 Ndreu	
Edi	 Linadi	
Edmond	 Gjeta	
Edmond		 Gashaj	
Eduard	 Avullija	
Eduard		 Gega	
Fatmir	 Qosaj	
Fatmir	 Gega	
Fred	 Kalaj	
Frederik	 Gjergji	
Gac	 Gjoka	
Gent	 Gjeta	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjergj	 Gjinaj	
Gjergj	 Nikolla	
Gjeto	 Marinaj	
Ilir	 Shyti	
Ilir	 Frrokaj	
Kreshnik	 Kapaj	
Ladi	 Lumaj	
Lec	 Gashaj	
Lec	 Ndoj	

Luigj	 Gjokaj	
Luigj	 Cukaj	
Luigj	 Gojani	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj	 Lallinaj	
Mario	 Martini	
Mark	 Ndoci	
Mark	 Shkreli	
Martin	 Pjetri	
Martin	 Vuktilaj	
Mhill	 Ftoni	
Mikel		 Paplekaj	
Ndoc	 Bregu	
Nush	 Kaçaj	
Paulin	 Ndoj	
Petrit	 Ujka	
Pjerin	 Kalaj	
Pjerin	 Bruçaj	
Pjeter	 Dreshaj	
Prek	 Spaqi	
Prek	 Gjonaj	
Rajmonda	 Derza	
Sokol	 Ujka	
Suela	 Mangelli	
Tome	 Ivanaj	
Tot	 Prekulaj	
Valete	 Gjokaj	
Viktor	 Gjoka	
Vitor	 Mernacaj	
Zef	 Deklaj	

 
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …  
Ton	Vocaj																																 20000	
Pjeter&Bep	Dreshaj	 12000	
Anton	Malaj	 11000	
Sokol	Sterbyci	 11000	
Prek	Gjonaj	 10000	
Lec	Gashaj	 10000	
Aleks	Coku	 9000	
Fred	Kalaj	 7000	
Luigj	Narkaj	 6000	
Luk	Gjolaj	 6000	
Sokol	Noshi	 6000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Arben	Toma	 5000	
Kreshnik	Kapaj	 5000	
Mario	Martini	 5000	
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Miri	Sufaj	 5000	
Paulin	Marku	 5000	
Tonin	Kastrati	 5000	
Arben	Pepa	 5000	
Anton	Brunga	 4000	
Luvigj	Lallinaj	 4000	
Mirash	Lallinaj	 4000	
Nush	Dokaj	 4000	
Pjerin	Bruçaj	 4000	
Tom	Prekulaj	 4000	
Dritan	Lumaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Prek	Spaqi	 3000	
Prek	Lekaj	 3000	
Mhill	Bregu	 3000	
Altin	Miri	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							 2000	
Artan	Vuksani	me	vellezer	 2000	
Besnik	Arinaj	 2000	
Edi	Linadi	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Ergys	Ndreu	 2000	
Fabjan	Pllumaj	 2000	
Gjelosh	Vushaj	 2000	
Jetnor	Smakaj	 2000	
Klodian	Tafilaj	 2000	
Luigj	Gojani	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Petrit	Ujkaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol	Gashaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Vasel	Nush	Dreshaj	 2000	
Gjergj	Gjinaj	 1500	
Gjovalin	Melaj	 1500	
Lek	Selmani																																										 1500	
Ndue	Selmani	 1500	
Sokol	Kaçaj	 1500	
Aleksander	Stolaj	 1000	
Angjelin	Kaçaj	 1000	
Angjelin	Rrashkadolli	 1000	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Ardian	Stolaj	 1000	
Dede	Ukaj	 1000	

Don	Ambroz	Demaj	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Ferdinand	Grabanica	 1000	
Gentjan	Lelcaj	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjon	(Gjoro)	Kaçaj	 1000	
Gjon	Dreshaj	 1000	
Ladi	Lumaj	 1000	
Lec	Ndoj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Leke	Koja	 1000	
Leonard	Pepaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Martin	Marashaj	 1000	
Martin	Pjetri	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndoc	Bregu	 1000	
Ndue	Cacaj	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Nikolin	Vukelaj	 1000	
Paulin	Ndoj	 1000	
Peri	Kercaj	 1000	
Petrit	Stolaj	 1000	
Pjerin	Vukcaj	 1000	
Pjeter	Preka	 1000	
Prek	Kaçaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Qamil	Llashtica	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Viktor	Gjokaj	(Dokaj)	 1000	
Vilson	Prekaj	 1000	
Ylli	Beqiri	 1000	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
 

Shën Nënë Tereza: Si duhet të duhemi? 
Shën Nënë Tereza: “Ta falënderojmë së bashku 
Zotin për këtë rast të mrekullueshëm e t’i shprehim 
kënaqësinë që buron në shpirt, kur përhapim paqen, 
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kur shumojmë gëzimin, kur duhemi me njëri-tjetrin e 
duam Zotin, kur gëzohemi që të varfërit më të varfër 
janë vëllezërit e motrat tona…". 
R.SH. - Vatikan 
Shën Nënë Tereza, me jetën e veprimtarinë e saj 
është dëshmi e shembull për të gjithë ne se si “Si 
duhet të duam?”. Pyetje, përgjigjja e së cilës na 
intereson fort të gjithëve. 
Ç’do të thotë të duash me dashuri të madhe? Thua 
duhen kryer vepra të mëdha, për të dëshmuar se di të 
duash me gjithë zemër? Duhen bërë dhurata të 
jashtëzakonshme? Duhen dhënë prova të vështira? 
Duhet flijuar jeta? Apor mjaftojnë edhe disa gjeste 
fare të vogla, për ta shprehur dashurinë e madhe, pa 
kusht, të thellë deri në dhimbje, të bukur deri në 
përtëritjen e shpirtit. 
Me një rast në Norvegji, duke mbajtur një fjalim, në 
një sallë të mbushur plot me burra të ekonomisë, 
politikës, kulturës… Nënë Tereza, fare e qetë, 
gjithnjë me rruzaren në dorë, i ftoi të pranishmit: “Ta 
falënderojmë së bashku Zotin për këtë rast të 
mrekullueshëm e t’i shprehim kënaqësinë që buron 
në shpirt, kur përhapim paqen, kur shumojmë 
gëzimin, kur duhemi me njëri-tjetrin e duam Zotin, 
kur gëzohemi që të varfërit më të varfër janë 
vëllezërit e motrat tona…. 
Por, si duhet të duhemi? Duhemi duke dhënë; Zoti 
na dha Birin e vet, Jezu Krishtin që, nga ana e Tij, 
dha jetën për ne e vijon ta japë: Ai jep edhe këtu, jep 
kudo. Në jetën tonë e në jetën e të tjerëve. Ai nuk u 
mjaftua të vdiste për ne, por deshi të duhemi me 
njëri-tjetrin e ta shikonim në tjetrin. E, për të qenë i 
sigurt se e kishim kuptuar për çka kemi nevojë, tha 
se do të gjykohemi mbi bazën e asaj që ishim për të 
varfërit, të uriturit, të zhveshurit, të mbeturit pa 
atme. Ai u bë i uritur, i zhveshur, i paatdhe. I uritur 
jo vetëm për bukë, por sidomos për dashuri; i 
zhveshur jo nga një copëz stofi, por nga dinjiteti 
njerëzor; pa atdhe, jo sepse nuk kishte shtëpi, por 
pse ishte i harruar, i padashur, i pakujdesur, i 
padëshiruar për shumëkënd. E tha: “Atë që ia keni 
bërë më të voglit nga vëllezërit e mi, ma keni bërë 
mua!”. 
Të gjithë e dëgjonin me frymë pezull motrën imcake 
– ikonën e dashurisë. Asambleja elegante e 
profumuar, ndjehej keq përballë Nënë Terezës, 
veshur me sarin e grave më të varfëra të botës, që 
nuk kishin shkelur kurrë në salla të tilla. E as nuk do 
të shkelnin. Shkelte Ajo, për to! 
Nënë Tereza vijonte fjalimin, një kryevepër 
urtie: “Sot, duke e marrë këtë çmim të madh - për të 
cilin personalisht jam krejt e padenjë - ndjehem e 

lume për të varfërit tanë, e lume, që i kuptoj të 
varfërit, ose, për të qenë më e saktë, e kuptoj 
varfërinë e njerëzve tanë. Jam mirënjohëse e shumë 
e lumtur që po e marr, në emër të të uriturve, të të 
zhveshurve, të të paatdheve, të çalamanëve, të të 
verbërve, të të gërbulurve. Në emër të të gjithë atyre, 
që ndjehen të padëshiruar, të padashur, të 
pakujdesur, që dëbohen nga shoqëria, që bëhen 
barrë për të vetët e të huajt e që përjashtohen nga 
gjithçka. E pranoj çmimin në emër të tyre e ju 
siguroj se do të sjellë mirëkuptim të ri e dashuri të re 
ndërmjet të pasurve të varfërve… 
Nuk e harroj kurrë sesi një herë e mora një njeri nga 
rruga. Ishte i mbushur me krimba. Vetëm fytyra i 
kishte shpëtuar. E çova në shtëpinë e  njerëzve në 
prag të vdekjes e ai tha vetën dy fjalë: “Jetova si 
kafshë, e po vdes si engjëll, i dashur e  i rrethuar me 
kujdes”. E vdiq mrekullisht. U rikthye tek Zoti, 
Vdekja nuk është tjetër, veçse kthim tek Zoti. E 
ndjeva se gëzohej për këtë dashuri, gëzohej se ishte 
bërë i dëshirueshëm, i dashur, për faktin se ishte 
dikush, për dikënd”. 
Asambleja elegante, me mbretin e Norvegjisë në 
radhë të parë e me një mori personalitetesh të 
ndritshme, dëgjonte fjalimin. Ndoshta ndokush 
thoshte me vete: “Guximtare e madhe, kjo 
murgeshë!”. E ndonjë tjetër edhe mund të ketë 
pëshpëritur: “A nuk do të ishte më mirë t’i jepej ky 
çmim ndonjë njeriu më pak të bezdishëm?”. 
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