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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 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

Na shtjellonte Shkrimin Shenjt 
 

30 Prill 2017 

Po atë ditë, dy prej tyre po shkonin në një fshat që quhet Emaus, që është larg Jerusalemit gjashtëdhjetë stadje. Ata 
bisedonin njëri me tjetrin për të gjitha këto ngjarje. Dhe ndodhi që, ndërsa ata po flisnin e po bisedonin kështu, vetë Jezusi 
u afrua dhe po ecte me ta. Por sytë e tyre ishin të penguar ta njihnin. Ai i pyeti: “Ç’janë këto fjalë që ju po i flisni ndër vete 
udhës?” Ata u ndalën të trishtuar e njëri prej tyre, ai që quhet Kleofë, i përgjigji: “A thua je ti i vetmi nga të huajt në 
Jerusalem që nuk di çka ndodhi në të po në këto ditë?” Ai i pyeti: “Po çka?”  Ata i përgjigjën: “Çka i ndodhi Jezusit prej 
Nazaretit, që ishte profet i madh me vepra e me fjalë në sy të Hyjit e të mbarë popullit; si krerët e priftërinjve dhe 
këshilltarët tanë e dorëzuan të dënohet me vdekje dhe e kryqëzuan. Ne shpresonim se ai do ta çlironte Izraelin. E, përmbi 
të gjitha këto, sot është e treta ditë me që ndodhën këto ngjarje. Madje edhe disa gra prej tanëve na habitën: ato qenë në 
agim te varri e, pasi nuk e gjetën trupin e tij, erdhën e na thanë se iu dukën engjëjt e u thanë se ai është gjallë. Po edhe 
disa prej tanëve shkuan te varri dhe gjetën shi ashtu si thanë gratë, por atë nuk e panë.”  Ai u tha: “O të pamendë e të 
ngadalshëm që të besoni gjithçka paralajmëruan profetët! Po a nuk u desh që Mesia t’i pësojë të gjitha e kështu të hyjë në 
lavdinë e vet?” E, që nga Moisiu e të gjithë profetët, u shtjelloi krejt çka flitet në Shkrimin shenjt për të. Kur iu afruan 
fshatit, ku ishin nisur, ai bëri kinse po vazhdonte udhën. Por ata iu vunë: “Rri me ne se u bë natë e dita po shkon në të 
sosur!” Dhe hyri që të rrijë me ta.  Kur u ul me ta në tryezë, mori bukën, u falenderua, e theu dhe ua dha. Atyre u hapën 
sytë dhe e njohën. Por ai u zhduk para syve të tyre. Atëherë i thanë njëri-tjetrit: “Po a nuk na ndizej zemra neve ndërsa po 
bisedonte udhës me ne dhe na shtjellonte Shkrimin shenjt?” U çuan menjëherë, u kthyen në Jerusalem, i gjetën të 
mbledhur të njëmbëdhjetët dhe ata që ishin me ta. Të njëmbëdhjetët u thanë: “Me të vërtetë u ngjall Zotëria dhe iu dëftua 
Simonit!” Atëherë edhe këta u treguan çka u ngjau udhës dhe si e njohën kur e ndau bukën. Lk 24, 13-35 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:30 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…  
30 Prill  E diela e 3. e Pashkeve 
01 Maj  Shen Jozefi punetor 
02 Maj  Shen Atanazi ipeshkev 
03 Maj  Shen Filipi e Jakobi 
04 Maj  Shen Floriani 
06 Maj  Shen Dominik Savio 
 
Te marteve te Shna Ndout Mesha 
kremtohet ne oren 7:30pm 
 
Haku Kishes 2017…  E ka dhene: Paulin 
Marku, Zef Deklaj, Arben Marku, Frederik 
Gjergji, Artan Vuksani, Arben Therqaj, 
Martin Pjetri, Luk Gjolaj 
Aleks	 Coku	
Altin	 Miri	
Arben	 Toma	
Arben	 Marku	
Arben	 Therqaj	
Artan	 Vuksani	
Frederik	 Gjergji	
Gjergj	 Nikolla	
Ilir	 Shyti	
Ilir	 Frrokaj	
Kol	 Pepa	
Ljuc	 Junçaj	
Luigj	 Gojani	
Luk	 Gjolaj	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Nikolin	 Vukelaj	
Nikolle	 Lumaj	
Nush	 Dokaj	
Paulin	 Marku	
Pjerin	 Brucaj	
Pjeter&Bep	 Dreshaj	

Prek	 Gjonaj	
Prek	 Spaqi	
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 …    
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	
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	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
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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	
Arben	Toma	 500	
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! 
 
 
Nga party i mbremjes se Pashkeve u be 
profit 9150 dollare. 
 
 
Shuma e mbledhur per Building Fund deri ne 
daten e sotme eshte: 
$49,031.60 (te depozituar ne Banke) 
+ 
$251,041.67 (te depozituar ne Ipeshkvi) 
= 300,073.27  
 
 
 

 
Pope Francis 
✔ 
 @Pontifex 
May the Lord today grant us to set out together 
as pilgrims of communion and messengers of 
peace. 

Pope Condemns Violence, Says Egypt Has 
Key Role in Building Peace 

 
Pope Francis meets with Egyptian President Abdel-Fattah el-
Sissi in Cairo, Egypt, April 28. (L'Osservatore Romano) 

CAIRO — Shortly after landing in Egypt, Pope 
Francis came out swinging against violent 
fundamentalism in his speech to authorities, telling 
the country’s leaders they have a special role in 
helping to quell extremism and promote peace in the 
region. 
“Thanks to its history and its particular geographical 
location, Egypt has a unique role to play in the 
Middle East and among those countries seeking 
solutions to pressing and complex problems that 
need to be faced now in order to avoid the spread of 
worse violence,” the Pope said April 28. 
“I am speaking of the blind and brutal violence 
caused by different factors: sheer desire for power, 
the arms trade, grave social problems and that 
religious extremism which uses the holy name of 
God to carry out unprecedented atrocities and 
injustices.” 
Pope Francis spoke to political and civil authorities, 
including Egyptian President Abdel-Fattah el-Sissi, 
after landing in Cairo for his two-day trip to the 
country. 
The visit will focus largely on interfaith and 
ecumenical dialogue in a bid to both strengthen 
Catholic-Muslim relations and support Egypt’s 
persecuted Coptic community. 
After touching down around 2pm local time, the 
Pope stopped by the prestigious Al-Azhar University 
and adjunct mosque, considered one of the highest 
authorities in Sunni Islam. There, he addressed 
participants in the International Peace 
Conference before heading to his meeting with 
authorities. 
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In his speech to Egypt’s leaders, Francis voiced his 
gratitude of the invitation to come, saying that due to 
the country’s rich cultural and religious history, 
Egypt is the Misr um al-dunya, or “the Mother of the 
world,” a phrase commonly known by Egyptians. 
He commented on how the Holy Family fled to 
Egypt in order to find “refuge and hospitality” after 
fleeing Herod. This same hospitality, he said, can be 
felt by the millions of refugees from surrounding 
countries, including Sudan, Eritrea, Syria and Iraq, 
who arrive and integrate into Egyptian society. 
“This destiny and role of Egypt are also the reason 
that led the people to call for an Egypt where no one 
lacks bread, freedom and social justice,” the Pope 
said. 
 
Papa Françesku: terrorizmi 
është falsifikim idhujtar i Zotit

 
Vizita e dytë, e shumëpritur, e Papës, ne 
Egjipt ishte ajo në selinë e Al-Azhar, 
institucioni më i lartë fetar i Islamit sunit në 
botë, si dhe Universiteti më i lashtë islamik, 
ngritur që në vitin 969. 
Këtu, në përfundim të Konferencës për 
paqen, Papa mbajti njërin nga fjalimet më të 
pritura të këtij shtegtimi. 
Detyrat themelore për parandalimin e konflikteve 
Për të parandaluar konfliktet e për të 
ndërtuar paqen, është themelore të 
përpiqemi për ta zhdukur varfërinë dhe 
shfrytëzimin, në gjirin e të cilit   lindin më 
shumë ekstremizmat, t’i bllokojmë flukset e 
parave e të armëve  drejt atyre, që ndezin 
flakën e dhunës e ta ndalojmë përhapjen e 
armëve, sepse po u prodhuan, nuk do të 
vonojnë edhe të përdoren: 
“Kjo, detyra urgjente dhe e rëndësishme, që 
u takon drejtuesve të kombeve, të 
institucioneve, mjeteve të informimit, ashtu si 

dhe ne, përgjegjësve të qytetërimit, të thirrur 
nga Zoti, nga historia e nga ardhmëria për të 
nisur, secili në fushën e vet, procese paqeje, 
duke hedhur bazat e  besëlidhjeve të reja 
ndërmjet popujve e shteteve: 
“Uroj që kjo tokë fisnike dhe dashur e 
Egjiptit, me ndihmën e Zotit, t’i përgjigjet 
përsëri thirrjes së saj për qytetërim, duke 
kontribuar për zhvillimin e proceseve të 
paqes e të besëlidhjes, për këtë popull të 
dashur dhe për të gjithë rajonin e Lindjes së 
Mesme”.     Al Salamò Alaikum! / Paqja qoftë me ju! 
 
 

 

 


