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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 

 

Mos t’ju shqetësohet zemra 
 

14 Maj 2017 

Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: “Mos t’ju shqetësohet zemra! Besoni në Hyjin edhe në mua 
besoni! Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa. Po të mos kishte, a do t’jua thosha: ‘Po shkoj t’ju bëj 
gati vendin’? Kur të shkoj e t’ju përgatis vendin, do të vij prapë e do t’ju marr tek unë, që aty ku jam 
unë, të jeni edhe ju. Ku shkoj unë, ju e dini rrugën.” “Zotëri – i tha Toma – ne  s’dimë ku po shkon. Si, 
pra, mund ta dimë udhën?” Jezusi u përgjigji: “Unë jam Udha, e Vërteta dhe Jeta. Askush nuk shkon 
tek Ati pos nëpër mua. Nëse më njohët mua, do ta njihni edhe Atin tim. Qysh tash e njihni dhe e keni 
parë.”  Filipi i tha: “Zotëri, na e dëfto Atin e na mjafton!” “O Filip – i tha Jezusi – kaq shumë kohë jam 
me ju e nuk më njohe ende? Kush më ka parë mua, ka parë edhe Atin. Si thua, pra: ‘Na e dëfto Atin!’ 
Po a nuk beson se unë jam në Atin e Ati është në mua? Fjalët që jua them, nuk jua them prej 
vetvetes: Ati që banon në mua i kryen veprat e veta. Më besoni mua: Unë jam në Atin dhe Ati është 
në mua. Përndryshe, besoni për shkak të vet veprave!  Përnjë-mend, përnjëmend po ju them: kush 
beson në mua, veprat që i bëj unë edhe ai do t’i bëjë. Madje do të bëjë edhe më të mëdha se këto, 
sepse unë po shkoj tek Ati.” Gjn 14, 1-12 
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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…  
15 Maj  Shen Sofia 
16 Maj  Shen Gjoni Nepomuk 
17 Maj  Shen Paskali 
18 Maj  Shen Gjoni I 
19 Maj  Shen Pjeter Çelestini 
20 Maj  Shen Bernardini nga Siena 
 
Te marteve te Shna Ndout Mesha 
kremtohet ne oren 7:30pm 
 
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:  
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 …  Arben Toma $1000  
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	
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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! 
 
Papa Françesku ia beson 
njerëzimin Zojës së Fatimës

 
O e Lumja Zoja e Fatimës, 
po të shprehim përsëri mirënjohjen tonë 
të thellë 

për praninë tënde amtare 
një zemre e një zëri me të gjitha breznitë, 
që të thërrasin “Të Lume”. 
  
Kremtojmë në ty veprat e mëdha të Zotit, 
që s’lodhet kurrë s’u përkuluri me 
mëshirë mbi njerëzimin, 
ligështuar nga e keqja, plagosur nga 
mëkati, 
për ta shëruar e për ta shpëtuar. 
  
Pranoje  me dashamirësinë e Nënës, 
aktin që sot po e bëjmë plot besim, 
përpara figures sate të shumëdashur. 
  
E dimë se jemi të shtrenjtë përpara syve 
të tu, 
e ti di gjithçka që zien në zemrat tona. 
  
T’i hapim sot, që të hyjë ndër to shikimi 
yt i ëmbël, 
e ledhatimi ngushëllues i buzëqeshjes 
sate. 
  
Ruaje jetën tonë ndër krahët e tu, 
bekoJi e forcoJi dëshirat e mira, 
gjallëroje fenë e ushqeje, 
mbështete shpresën e ndrite, 
ngjall e frymëzo dashuri; 
na prij të gjithëve në udhën e shenjtërisë. 
  
Na e mëso dashurinë tënde prej nëne 
për të vegjlit e të varfërit, 
të dëbuarit e të vuajturit, 
mëkatarët  e zemërhumburit… 
Mblidhi të gjithë nën mbrojtjen tënde, 
e të gjithë lëshoi në dorë të Birit tënd të 
dashur, 
Zoti tonë Jezu Krishtit. 
Amen! 

 

 
Pope Francis 
✔ 
 @Pontifex  
I ask everyone to join me as pilgrims of hope and peace: 
may your hands in prayer continue to support mine. 
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The prayer of the “bishop dressed in 
white”: we will tear down all walls 
Fatima, Francis’ supplication to Mary. Bergoglio 
talks about himself using the same words of the 
Third Secret. He implores for peace and “world 
concord among all peoples” 

 
Francis in prayer in the Chapel of the Apparitions 
 
"I gaze at your robe of light and, as a bishop robed in 
white, I call to mind all those who, robed in the 
splendour of their baptism, desire to live in God and 
tell the mysteries of Christ in order to obtain 
peace." Francis is absorbed in prayer before the statue of 
Our Lady of Fatima, in front of the Chapel of the 
apparitions of the Fatima sanctuary. And while reciting 
the supplication addressed to the Virgin he uses the 
expression contained in the text of the Third Secret of 
Fatima to define himself: "bishop dressed in white". As 
known, twenty-five years after the vision received on July 
13, 1917, Lucia spoke of a "bishop dressed in white" who 
suffered martyrdom along with many other Christians, 
claiming to have had the presentiment of it being "the 
Holy Father".  
In the prayer, intertwined by the song of Marian 
invocations, Francis presented himself as a "pilgrim of 
peace" and added, “I implore for the world concord 
among all peoples." The Pope has asked the Madonna to 
look at "the sorrows of the human family, as they 
mourn and weep in this valley of tears " "Let us 
follow," Bergoglio continued, "the example of the 
blessed Francis and blessed Jacinta, and of those who 
devote themselves to proclaiming the Gospel. Thus we 
will follow all paths and everywhere make our pilgrim 
way; we will tear down all walls and cross every 
frontier, as we go out to every periphery, to make 
known God’s justice and peace." 
"We will be in the joy of the Gospel," he concluded, "we 
will be the Church dressed in white, the whiteness 
washed in the blood of the Lamb, blood that today too 
is shed in the wars tearing our world apart." The 
invocation of peace and the memory of the blood shed by 
the victims of the wars is therefore present since the first 
public act in the sanctuary, where tens of thousands of 
pilgrims gathered.  

Francis arrived by helicopter to the sanctuary from the 
Monte Real military air base, and was welcomed by tens 
of thousands of faithful who waited for the papa-mobile 
passage to greet him and in some cases to cast flower 
petals. Although the weather forecasts were not the best, 
when the Pope arrived to the shrine, the sky was clear. He 
laid white flowers at the foot of the statue and stood for a 
long time to pray standing in front of the Marian effigy, 
followed with emotion by all the faithful. Nestled in the 
statue’s crown is the bullet extracted from the body of 
John Paul II after the assassination attempt of May 13, 
1981. A deep silence fell on the esplanade home of the 
Cova da Iria, the natural basin where the three seer 
shepherds took the flocks to pasture.  
 

 

 


