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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 

 

Ati do t’ju japë një mbrojtës 
 

21 Maj 2017 

Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Nëse më doni, do t’i mbani urdhërimet e mia. Edhe 
unë do t’i lutem Atit dhe Ai do t’ju japë një Mbrojtës tjetër, që të jetë me ju përgjithmonë: 
Shpirtin e së Vërtetës, që bota s’mund ta marrë, sepse nuk e sheh as nuk e njeh. Ju e njihni 
sepse Ai banon me ju e është në ju. Nuk do t’ju lë bonjakë; do të vij tek ju.  Edhe pak kohë e 
bota nuk do të më shohë më, ndërsa ju do të më shihni, sepse unë jetoj. Edhe ju do të jetoni. Atë 
ditë do ta kuptoni se unë jam në Atin tim, ju në mua e unë në ju. Kush i ka urdhërimet e mia dhe 
i mban, ai më do; dhe atë që më do mua, do ta duajë edhe Ati im, edhe unë do ta dua dhe do t’i 
dëftohem.” Gjn 14, 15-21 
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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…  
22 Maj  Shen Rita 
23 Maj  Shen Gjovana 
24 Maj  Zoja Ndihmetare 
25 Maj  Të Ngjiturit e Jezusit në qiell 
26 Maj  Shen Filip Neri 
27 Maj  Shen Augustini nga Canterbury 
 
Te marteve te Shna Ndout Mesha 
kremtohet ne oren 7:30pm 
 
Festa e të  Shëlbuemit… 
Te enjten 25 Maj diten e kesaj feste te 
madhe, Mesha Shenjte kremtohet ne 
mbremje ne oren 7:30  
 
Kungimet e Para dhe 
Krezmimet… 
Data e kremtimit te Kungimeve te 
Para, te Krezmimeve, dhe Pagezimi 
i te rriturve; eshte e diela 11 
Qershor 
 
Haku Kishes 2017…  E ka dhene: Ardian 
Dashi (2016/2017), Pjerin Kalaj, Prek Lekaj 
Aleks	 Coku	
Altin	 Miri	
Arben	 Toma	
Arben	 Marku	
Arben	 Therqaj	
Artan	 Vuksani	
Frederik	 Gjergji	
Gjergj	 Nikolla	
Gjergj	 Gjinaj	
Ilir	 Shyti	
Ilir	 Frrokaj	

Kol	 Pepa	
Ljuc	 Junçaj	
Luigj	 Gojani	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj		 Lallinaj	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Mirash	 Lallinaj	
Nikolin	 Vukelaj	
Nikolle	 Lumaj	
Nush	 Dokaj	
Paulin	 Marku	
Pjerin	 Brucaj	
Pjeter&Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Spaqi	
Tefe	 Ndoci	
Ton	 Vocaj	
Valmir	 Gjinaj	
Vaso	 Gjuravçaj	
Zef	 Deklaj	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte!      
       
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …  Prek Lekaj $2000  
Sokol	Sterbyci	 10000	
Pjeter&Bep	Dreshaj	 10000	
Ton	Vocaj																																 10000	
Aleks	Coku	 5000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luigj	Narkaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
Anton	Malaj	 4000	
Arben	Pepa	 3000	
Luvigj	Lallinaj	 3000	
Mirash	Lallinaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Anton	Brunga	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Altin	Miri	 2000	
Artan	Vuksani	me	
vellezer	 2000	

Dritan	Lumaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
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Martin	Vuktilaj	 2000	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Tom	Prekulaj	 2000	
Lek	Selmani																																										1500	
Ndue	Selmani	 1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Arben	Toma	 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Gjovalin	Melaj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Qamil	Llashtica	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Sokol	Noshi	 1000	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Kol	Pepa	 500	
Lec	Ndoj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
 
 

 
Pope Francis 
✔ 
 @Pontifex 
Peace must be built on justice, on integral 
human development, on respect for human 
rights, on the protection of creation. 

Bashkësitë fetare, politikanëve 
të Shqipërisë: ndërtoni ura e jo 
mure

Në situatën politike te krijuar, bashkësitë 
fetare në Shqipëri ndjenë përgjegjësinë 
shpirtërore dhe morale t’i drejtohen 
klasës politike dhe të gjithë atyre, që 
kanë përgjegjësi institucionale për të 
mirën e vendit. Kështu, të premten, më 
12 maj, një ditë para protestës, 
Komuniteti Mysliman, Kisha Orthodhokse 
Autoqefale, Kisha Katolike, Kryegjyshata 
Botërore e Bektashinjëve dhe Vëllazëria 
Ungjillore, shprehën shqetësimin e tyre 
për atmosferën e krijuar në vend, duke 
filluar nga mungesa e dialogut dhe e 
vullnetit për dialog, tek retorika e 
dhunshme e përçmuese në informim, tek 
korrupsioni dhe prodhimi i lëndëve 
narkotike. 
         Prandaj, i ftuan me ngulm dhe me 
forcë të gjithë faktorët politikë në 
Shqipëri, si nga ana e opozitës, ashtu 
edhe nga ana e qeverisë, të ndërtojnë ura 
e jo mure. “Duhet një dialog i sinqertë, i 
bërë në shumë nivele, - shkruajnë krerët 
e fesë - duke përfshirë sa më shumë 
aktorë dhe faktorë. Keni përgjegjësi 
përpara popullit dhe duhet të mendoni 
për të qysh nga dita që keni marrë 
përsipër të hyni në politikë. E mira e 
popullit është synimi juaj madhor”. 
Gjithashtu, bashkësitë fetare kërkuan 
uljen e toneve të retorikës së dhunshme 
dhe përçmuese ndaj kundërshtarit politik. 
“Kjo vetëm nxeh gjakrat dhe nxit veprime 
të dhunshme”, sqaruan në mesazh. E më 
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pas: të garantohet një proces 
parazgjedhor dhe zgjedhor 
transparent dhe gjithëpërfshirës. “Në 
mënyrë të veçantë e sidomos – ngrenë 
zërin krerët e feve - u bëjmë thirrje të 
gjithë qytetarëve të mos bien pre e 
tundimit të shitblerjes së votës apo 
të votimit nën kërcënim për vendin e 
punës, që është buka e fëmijëve. 
Gjithashtu, u bëjmë thirrje të gjitha 
institucioneve që kanë përgjegjësi për 
zgjedhjet, të luftojnë të gjithë dukurinë e 
shitblerjes së votës dhe të kërcënimit për 
vendin e punës”. 
Të gjitha komunitetet fetare kërkuan 
krijimin e kushteve që ligji dhe e drejta të 
sundojë në jetën shoqërore të Shqipërisë 
dhe shqiptarëve; që çdo nismë qytetare 
dhe politike të shërbejë për të mirën e 
përbashkët dhe të shmangë çdo lloj 
dhune ndaj njerëzve, objekteve dhe 
institucioneve. Së fundi, siguruan se do të 
vazhdojnë të luten për të ardhmen dhe 
mirëqenien e vendit. 

 

 

 
 
 

 

 

 


