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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 

 

Kush beson në Krishtin  
nuk birret 

 
11 Qershor 2017 

Në atë kohë Jezusi i tha Nikodemit: “Vërtet, Hyji aq fort e deshi botën, sa që e dha një 
të vetmin Birin e vet, kështu që, secili që beson në të, të mos birret, por ta ketë jetën e 
pasosur. Në të vërtetë Hyji nuk e dërgoi Birin që ta dënojë botën, por që bota të 
shpëtojë nëpër të. Kush beson në të nuk dënohet, ndërsa kush nuk beson, ai është 
dënuar që tani, pse nuk besoi në Emrin e Njëlindurit, Birit të Hyjit.” Gjn 3, 16-18 
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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…  
13 Qershor Shen Antoni i Padoves 
14 Qershor Shen Elizeu 
15 Qershor Korpi dhe Gjaku i Krishtit 
16 Qershor Shen Fran Regis 
 
Te marteve te Shna Ndout Mesha 
kremtohet ne oren 7:30pm 
 
Haku Kishes 2017…  E ka dhene: 
Aleks	 Coku	
Altin	 Miri	
Arben	 Toma	
Arben	 Marku	
Arben	 Therqaj	
Ardian	 Dashi	
Artan	 Vuksani	
Beniamin	 Hasko	
Dede	 Ukaj	
Frederik	 Gjergji	
Gjergj	 Nikolla	
Gjergj	 Gjinaj	
Ilir	 Shyti	
Ilir	 Frrokaj	
Kol	 Pepa	
Ljuc	 Junçaj	
Lubo	 Gorvokaj	
Luigj	 Gojani	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj		 Lallinaj	
Marash	 Martinaj	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Mirash	 Lallinaj	
Ndue	 Cacaj	
Nikolin	 Vukelaj	
Nikolle	 Lumaj	

Nush	 Dokaj	
Nush	 Kacaj	
Paulin	 Marku	
Paulin	 Lukani	
Pjerin	 Brucaj	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter	&	
Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Spaqi	
Prek	 Lekaj	
Tefe	 Ndoci	
Ton	 Vocaj	
Valmir	 Gjinaj	
Vaso	 Gjuravçaj	
Viktor	 Mernacaj	
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	
Prek	Lekaj	 2000	
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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	Cacaj	 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  
Each one of us, as a living member of the 
Body of Christ, is called to work for unity and 
peace. 

 
Papa: kërko gëzimin e vërtetë të 
Zotit, jo bukurinë e trukuar të 
kotësisë 
Në çastet më të këqija, të trishtimit, të 
dhembjes e edhe të fyerjeve, të zgjedhim 
rrugën e lutjes, të durimit, të shpresës në 
Zotin, pa rënë në mashtrimin e kotësisë. 
Kështu u shpreh sot Papa në homelinë e 
Meshës së mëngjesit, kremtuar në Shtëpinë e 
Shën Martës. 
Nuk duhet të na gënjejë bukuria e trukuar e 
kotësisë, por t’ia hapim zemrën gëzimit, që 
vjen nga Zoti, duke e falënderuar për 
shëlbimin e Tij.  Ky, reflektimi i Papës, 
frymëzuar prej Leximit të parë, shkëputur 
nga Libri i Tobisë. Françesku rikujtoi 
posaçërisht historinë krejt normale të një 
vjehrri e të një nuseje: Tobit, babait të 
Tobisë, që u verbua dhe Sarës, gruas së 
Tobisë, që akuzohej si shkaktare e vdekjes së 
disa njerëzve. Një fragment - komentoi Papa 
- përmes të cilit kuptohet sesi Zoti e çon 
përpara historinë dhe jetën e njerëzve, e 
edhe jetën tonë. Tobi e Sara - vijoi Françesku 
- jetuan çaste të shëmtuara e çaste të 
bukura, siç ndodh në jetë. Tobi ishte i 
persekutuar, i tallur, i fyer deri nga e shoqja, 
ndonëse nuk ishte grua e keqe e punonte sa 
mundte për të mbajtur shtëpinë, mbasi ai 
ishte i verbuar. Që të dy në këto çaste, kur 
shikonin vetëm zi - vërejti Françesku - 
menduan se do të ishte më mirë t’i jepnin 
fund jetës. Të vdisnin. Për të mos parë 
shëmtime të tjera. E për të mos vuajtur më: 
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“Të gjithë kemi kaluar çaste të këqija,  hidhërime të 
forta, ndoshta jo aq, sa këto që po kujtojmë, por 
gjithsesi e dimë  çka ndjehet në çastin e errët, në 
çastin e dhembjes, në çastin e zi të jetës. E dimë fare 
mirë! Në çaste të tilla, Sara mendon: ‘Po të var veten, 
prindërit e mi do të vuajnë shumë. E nuk e meritojnë 
këtë vuajtje’. Mendon kështu e, në vend që të varë 
veten, gjunjëzohet në lutje”. 
E edhe Tobi thotë: “Ç’t’i bësh. Kështu qenka 
shkruar për mua’ - e lutet, lutet, lutet. Pikërisht kjo 
është sjellja, që na shpëton në çastet e rrezikshme. Në 
çastet e trishtuara, në çastet e errëta, mund të na 
shpëtojnë vetëm lutja e shpresa: mos e harroni këtë!”. 
Por jeta e tyre nuk është e ngjyrosur vetëm 
me të zezë. Ka edhe çaste të  bukura historia 
e tyre. Gjithsesi Papa nënvizoi se nuk bëhet 
fjalë për një “happy ending”, një fund të 
lumtur, si në disa romane të trëndafilta: 
“Pas provës, Zoti bëhet i afërmi i tyre e i shpëton. E 
jetojnë edhe çaste  me bukuri të vërtetë, jo të trukuar, 
në të cilat gjithçka është artificiale, si shpërthim 
fishekzjarresh që duken e zhduken sakaq, duke lënë 
pas errësirën. Sepse nuk janë bukuri shpirtërore, që i 
bën ballë çdo zezone”. 
E çfarë bëjnë ata të dy në çastet e bukura? I 
luten përsëri Zotit e zemra e tyre bëhet mal 
në lutjen e falënderimit. 
Në përfundim të homelisë, Papa i nxiti të 
gjithë ta pyesin veten nëse në rrethanat e 
ndryshme të jetës sonë jemi në gjendje të 
kuptojmë se çastet e vështira janë ”kryqi 
ynë”, e se duhet të lutemi e të kemi sadopak 
durim e shpresë. Sidomos, duhet ta 
shmangim rrezikun e rënies në kotësi, me 
vetëdijen se Zoti është gjithnjë pranë nesh, 
kur i drejtohemi në lutje. E pa harruar se 
duhet falënderuar për gëzimin që na jep, pas 
mjerimit; për çastet e bardha, pas atyre të 
zeza. Sara, duke e shqyrtuar hollë jetën e saj 
e kuptoi se nuk duhej të vetëvarej; e Tobi e 
kuptoi se duhet të priste në lutjen plot me 
shpresë, shpëtimin e Zotit. Këtë kujtoi sot 
Papa, duke i ftuar besimtarët t’i lexojnë këto 
fragmente të Biblës: 
“Ndërsa ne, në këtë fundjave, duke e lexuar këtë Libër 
biblik, të kërkojmë hirin për të shqyrtuar çka ndodh 
në çaste të errëta të jetës sonë e si mund të shkojmë 
përpara, pa u vetëvarur e pa u vetëvrarë, por edhe 

çka ndodh në çastet e bukura, e të mos mashtrohemi 
nga kotësitë e kësaj jete”. 

 
 

 

 

 


