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Blessed 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 

 

 
 

Trinia Shenjte / Holy Trinity  
 

22 Maj 2016 

Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: “Kam edhe shumë tjera për t’ju 
thënë, por tani s’mund t’i kuptoni. E kur të vijë Ai, Shpirti i së Vërtetës, Ai do 
t’ju udhëzojë ta njihni tërë të Vërtetën. Ai s’do të flasë prej vetvetes, por do 
të flasë çka të dëgjojë dhe do t’ju zbulojë të ardhmen. Ai do të më lëvdojë, 
sepse do të marrë prej simes e do t’ju zbulojë juve. Gjithçka ka Ati, është 
imja. Prandaj edhe ju thashë: ‘Merr prej simes dhe do t’ju zbulojë juve’.” 
                                       Gjn 16, 12-15 
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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…  
 
24 Maj  Zoja Ndihmëtare 
25 Maj  Shen Beda 
26 Maj  Korpi i Krishtit 
27 Maj  Shen Augustini nga Kanterberi 
28 Maj  Shen Guljelmi 
 

Haku Kishes 2016…  E kane dhene:  

Aleks	 Dragu	
Aleks	 Coku	
Anton	 Tinaj	
Anton	 Malaj	
Arben	 Toma	
Arben	 Pepa	
Arben	 Therqaj	
Ardian	 Precetaj	
Artan	 Vuksani	
Beniamin	 Hasko	
Dode	 Ndreu	
Eduart/Aurel	 Avullija	
Emiljan		 Zadrima	
Ferdinand	 Grabanica	
Fred	 Kalaj	
Gezim	 Vushaj	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjovalin	 Selmani	
Ilir	 Frrokaj	
Lec		 Gashaj	
Lek	 Kapllaj	
Luk	 Gjolaj	
Marin	 Muzhani	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Nik	 Biqi	

Nikolin	 Vukelaj	
Nue	 Nikci	
Pal	 Rranxburgaj	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter/Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Frani	
Prel	 Pepushaj	
Pren	 Prekaj	
Silvan	 Nerhati	
Sokol	 Dodaj	
Sokol	 Gashaj	
Taulant	/	Elvis	 Gjerkaj	
Tonin	 Ndoja	
Tonin		 Kastrati	
Tot	 Prekulaj	
Viktor	 Pleti	
Vladimir	 Doda	
Zef	 Shkreli	
Zef	 Deklaj	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 

Per Hakun e Kishes: Vini re… 
Sikur eshte caktuar me vendim te shumices se 
anetareve Haku Vjetor i Kishes eshte 500 
dollare dhe mund te jipet ne cash, check ose 
me credit card (shih faqen website 
misioninenetereza.com Donate Now for Blessed 
Mother Teresa Mission), ne nje shume te 
vetme ose pjese pjese gjate vitit. Ata te cilet 
per arsye te ndryshme jane ne veshtiresi te 
kontaktojne drejperdrejt me famullitarin. 
 
Per Fondin e ndertimit te Kishes 
dhane gjate muajit Maj…  
 
Gjelosh Vushaj 1000 
	
Ton	Vocaj																																 10000	

Aleks	Coku	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
Nik	Biqi	 3000	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Anton	Malaj																																					 2000	
Artan	Vuksani	me	
vellezer	 2000	
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Dritan	Lumaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Altin	Miri	 1500	
Lek	Selmani																																										1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	
Luc	Gjokaj	 100	
Ana	Prifti	 50	

Kungimet	 e	 Para	 (First	 Communion)	
dhe	 Krezmimet	 (Confirmation)	 jane	 te	
dielen	29	Maj	ne	oren	11:30 
 
 
Picnic/Festival	 Day	 me	 1	 gusht	 te	
qendra	kroate	ne	Norval 
 

 
Pope Francis 
✔ 
 @Pontifex 
Each one of us can be a bridge of encounter 
between diverse cultures and religions, a way to 
rediscover our common humanity. 
 

Prayer to the Holy Trinity 
 
Glory be to the Father, 
Who by His almighty power and love 
created me, 
making me in the image and likeness of 
God. 
 
Glory be to the Son, 
Who by His Precious Blood delivered me 
from hell, 
and opened for me the gates of heaven. 
 
Glory be to the Holy Spirit, 
Who has sanctified me in the sacrament 
of Baptism, 
and continues to sanctify me 
by the graces I receive daily from His 
bounty. 
 
Glory be to the Three adorable Persons 
of the Holy Trinity, 
now and forever. 
 
Amen. 
 

Jubileu. Viti Shenjt i 
mëshirës. Falja e 
mëkateve dhe feja që 
shpëton 
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“Falja e mëkateve dhe feja që shpëton”,  
E kemi takuar Jezusin, në një drekë, gjatë 
së cilës Zoti i shkandulloi gjithë të ftuarit, 
që nisën të pyesnin, të çuditur: “E kush 
është ky, që po na i falka mëkatet?”(v 
49). Pyetja ka pas një përgjigje të vetme 
logjike: “Kush mund t’i falë mëkatet, 
përveç Zotit?” (5,21). E që Zoti t’i falte 
mëkatet, ishte e detyrueshme t’i shlyeje, 
sipas Ligjit. Prej këndej, për farizenjtë, 
Jezusi përvetëson një të drejtë hyjnore, 
jo njerëzore; e ky është shpërdorim i 
pushtetit! 
Gjithsesi pikërisht ky shpërdorim e 
shkurton distancën ndërmjet 
shëmbëlltyrës dhe realitetit të takimit në 
Shtëpinë e Simonit. Përmes pushtetit për 
t’ia falur mëkatet një mëkatareje, Jezusi 
përkon me mënyrën si vepron Zoti: dhe e 
bën këtë, ngaqë e di mirë se mëkatarja 
pati, qysh në fillim, besim të plotë në 
pushtetin e Tij. Prandaj, si mori vesh se 
Krishti ishte në shtëpinë e Simonit, vrapoi 
të blinte parfumin e kushtueshëm, për të 
kapërcyer, më pas, çdo pengesë, me fe të 
patundur. Sepse besonte në Jezusin e në 
aftësinë e Tij për t’i falur mëkatet, ashtu 
si huadhënësi, që i fali pesëqind denarët.  
Feja është i vetmi kusht, që kërkon Jezusi 
për t’u shëlbuar: është emëruesi i 
përbashkët i mrekullive të Tij. T’ia falësh 
mëkatin një mëkatareje, është  njëlloj si 
të shërosh një të paralizuar ose t’i 
rikthesh dritën e syve një njeriu të 
verbër: në të  tre rastet, është feja, që 
shpëton, jo mrekullia. 
Ç’ndikim ka mbi bashkësinë? 
 Hapim faqen e një shëmbëlltyre të re; 
asaj të Mbretit të mëshirshëm, rrëfyer tek 
Mateu (18,23-35). Ashtu si në 
shëmbëlltyrën e Lukës (7, 41-43), flitet 
për një huadhënës (Mbreti) dhe dy 
huamarrës (shërbëtorët). I pari i ka borxh 
mbretit dhjetëmijë talente; mbreti 
përmallohet nga lutja e tij dhe ia fal 
borxhin. Por, për fat të keq, pa dalë mirë 
nga pallati, vetë shërbëtori takon një 
shërbëtor tjetër, që i detyrohet njëqind 
denarë: i sulet egërsisht e, pa pyetur fare 

për lutjet e tij, e  flak drejt e në burg. 
Shpërpjestimi ndërmjet borxheve është i 
pallogaritshëm: nëse në kohën e Jezusit 
një talent përkonte me dhjetëmijë 
denarë, dhjetëmijë talente ishin një 
shumë e pakrahasueshme me njëqind 
denarët, që i ka borxh shërbëtori i dytë - 
të parit. Praktikisht, vetëm me një muaj 
punë, shërbëtori i dytë do të mund ta 
shlyente borxhin. Po hiri, që pati 
shërbëtori i parë, është krejt i kotë. Si e 
mori vesh ç’kishte ndodhur, Mbreti e 
dënoi: “Shërbëtor i keq, unë ta fala gjithë 
borxhin, sepse m’u lute. A nuk duhej që 
edhe ti të kishe pakëz mëshirë për 
shokun tënd, siç pata unë për ty? (Mt 
18,32-33). Atëherë  mbreti ua dorëzoi 
shërbëtorin rojeve. E ata e flakën në 
burg, ku do të kalbej, në pritje për ta larë 
borxhin deri më një. Gjë që nuk do të 
mund ta bënte edhe sikur të punonte një 
jetë të tërë. Përfundimi i shëmbëlltyrës 
është dramatik; “Kështu do të bëjë Ati im 
qiellor edhe me ju, nëse nuk do të falni 
me gjithë zemër, secili vëllain e vet” 
(18,35). 
Edhe kjo shëmbëlltyrë shërben për të 
shpjeguar gjestin e pashembullt të 
Jezusit. Në Ungjijtë nuk ka episod më 
intim, sesa ai, që ndodh në shtëpinë e 
Simonit, ku shikojmë një mëkatare, e cila 
ia prek këmbët Jezusit, ia lan me lot, ia 
fshin me flokë, ia puthë me buzë. Në 
asnjë nga skenat e tjera ungjillore Jezusi 
nuk pati kaq intimitet me ndokënd, as me 
nënën e tij. Po kjo është skena e 
mëshirës së Zotit. Mëshira e 
Zotit  takohet me mjerimin njerëzor dhe e 
shëlbon. 
 
Radio	Maria!	Degjoje	drejtperdrejt	live	ne	
www.radiomaria.al		
Tiranë +355 4 2 346 346 
Shkodër	+355 22 24 08 52	
Lezhë	+355 215 24 970	
E-mail: info@alb.radiomaria.org 
Facebook: Radio Maria Albania	

 


