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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 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

Bekuar Ai që vjen  
në emër të Zotit 

 
20 Mars 2016 

Në atë kohë, Jezusi vazhdoi rrugën përpara duke u ngjitur në Jerusalem. Kur iu afrua Betfages 
dhe Betanisë, përngjat malit që quhet i Ullinjve, i dërgoi dy nxënës dhe u tha: “Shkoni në fshat 
që është kundruall. Sa të hyni në të, do ta gjeni një gomar të lidhur, në shpinë të cilit ende 
askush nuk hypi. Zgjidhnie dhe binie! Nëse ndokush ju pyet: ‘Pse po e zgjidhni?’ – thoni 
kështu: ‘Po i duhet Zotërisë’!” Të dërguarit shkuan dhe gjetën ashtu si u kishte thënë. Ndërsa 
ata po e zgjidhnin gomarin, të zotët e gomarit u thanë: ‘Pse po e zgjidhni gomarin?’ Ata u 
gjegjën: “Po i duhet Zotërisë.” Dhe e sollën te Jezusi dhe, pasi i vunë petkat e veta mbi gomar, i 
ndihmuan të hypë edhe Jezusi. Dhe, ndërsa ai ecte kështu përpara, njerëzit shtronin udhës petkat 
e veta. Ishte tashmë afër teposhtës së Malit të Ullinjve, kur qe, tërë ajo mori nxënësish, filloi 
plot gëzim e me zë të lartë të lëvdojë Hyjin për të gjitha veprat e madhërueshme që kishte parë 
dhe thoshte: “Qoftë bekuar ai që vjen – mbret – në emër të Zotit! Në qiell paqe, lavdi në më të 
lartin qiell!” Atëherë i thanë disa farisenj që ishin në popull: “Mësues, qortoj nxënësit e tu!” Ai 
u përgjigji: “Unë po ju them: nëse këta do të heshtin, gurët do të klithin!” Lk 19, 28-40 
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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…  
 
24 Mars  E Enjtja e Madhe 
25 Mars  E Premtja e Madhe 
26 Mars  E Shtuna e Madhe 
27 Mars  Pashkët 
 
E premte, 25 mars…  
Kremtimi I Mundimeve te Krishtit ne oren 
7pm 

E shtune, 26 mars…  
Mesha e Madhe e vigjilies ne oren 9:30pm 

Rrefimet ne javen e Madhe…  

Te premten dhe te shtunen paradite ne oren 
11-12 

Bekimi i bukes…  

Te shtunen gjate Meshes ne oren 9:30pm 

Haku Kishes 2016…  E kane dhene:  

Anton	 Tinaj	
Arben	 Toma	
Arben	 Pepa	
Ardian	 Precetaj	
Dode	 Ndreu	
Eduart/Aurel	 Avullija	
Emiljan		 Zadrima	
Ferdinand	 Grabanica	
Fred	 Kalaj	
Gjelosh	 Vushaj	
Lek	 Kapllaj	
Martin	 Vuktilaj	
Mhill	 Ftoni	
Nik	 Biqi	

Nikolin	 Vukelaj	
Nue	 Nikci	
Pal	 Rranxburgaj	
Pjeter/Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Frani	
Prel	 Pepushaj	
Sokol	 Gashaj	
Taulant	/	Elvis	 Gjerkaj	
Tonin	 Ndoja	
Tot	 Prekulaj	
Zef	 Shkreli	

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…  
Ton Vocaj 5000, Petrit Ujkaj 1000 
 
Mbremje per Pashke… 
	
Misioni	Shqiptar	E	Lumja	Nene	Tereza	me	
rastin	e	Pashkeve	organizon:	
Mbremje/darke	dhe	muzike	live	me	Hajro	
Ceka,	Alberie	Hadergjonaj,	te	shoqeruar	
nga	Erind	Emiri	
E	diele	27	mars	ora	7pm	
Adresa:	Pearl	Banquet	&	Convention	
Centre	1638	Aimco	Blvd	Mississauga	
Kontakto:	
Sokoli	647	333	9691	
Petriti	647	629	7769	
Vaseli	647	267	4222	
Gjovalini	647	500	3875	
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Krezmimet dhe Kungimi i Pare … 
Krezmimet (Confirmation) dhe Kungimi i 
Parë (First Communion) do te jene në 
datën 29 Maj.  
 

 EAR JESUS, 
help me to spread Thy fragrance everywhere I 
go. Flood my soul with Thy spirit and love. 
Penetrate and possess my whole being so 
utterly that all my life may only be a radiance of 
Thine. Shine through me and be so in me that 
every soul I come in contact with may feel Thy 
presence in my soul. Let them look up and see 
no longer me but only Jesus. Stay with me and 
then I shall begin to shine as you shine, so to 
shine as to be a light to others. 
 

E Lumja Nënë Tereza 
Ganxhe Bojaxhiu do të shpallet 
Shenjte më 4 shtator 2016 

 
Nënë Tereza, Çmim Nobel për Paqe në 
vitin 1979, e Lume më 2003, ka shumë 
për t’u mësuar njerëzve e sidomos kombit 
ku lindi, atij shqiptar. Nuk pati shkruar 
kurrë mësime, por mësoi me shembull 
konkret e, megjithatë, thëniet e saj 
njihen në të gjithë botën. Ja disa prej 
tyre: 
- Të duash do të thotë të bësh gjëra të 
vogla me dashuri të madhe. 
- Ngaqë nuk mund ta shohim Krishtin, 
nuk mund ta shprehim dashurinë tonë 

për Të, por fqinjët i shohim gjithmonë, 
prandaj mund të bëjmë për ta çfarë do 
të donim ta bënim për Krishtin, nëse 
do ta shihnim. 
- “Do të jem shenjte” do të thotë ta 
zhvesh vetveten nga çdo gjë që 
s’është e Zotit; t’i shkul nga zemra të 
gjitha gjërat e kësaj bote; të jetoj në 
varfëri dhe mënjanim; të heq dorë nga 
dëshirat, prirjet, tekat, idhujt e mi e ta 
bëj vetveten, me dëshirë, skllave të 
vullnetit të Zotit.  
- Mos i prisni kryetarët. Bëjini gjërat 
vetë, njëri për tjetrin. 
- Fjalët e mira mund të jenë të 
shkurtra dhe të lehta për t’u thënë, 
por jehona e tyre është vërtet pa fund. 
- Nganjëherë, ne mendojmë se varfëri 
do të thotë vetëm të jesh i uritur, i 
zhveshur e pa shtëpi. Varfëria e të 
qenit i padëshiruar, i padashur, pa 
njeri që të kujdeset për ty, kjo është 
varfëria më e madhe. Ne duhet të 
fillojmë nga shtëpitë tona për t’i dhënë 
fund kësaj lloj varfërie. 
- Vuajtja është dhuratë e madhe e 
Zotit. 
- Të gjithë e provojmë në jetë 
dhimbjen, vetminë. Duhet të kemi 
guxim e t’i njohim kur vijnë. Të 
varfërit mund t’i keni edhe në familjen 
tuaj. Gjejini. Duajini. 
- Duhet të flasim më pak. Një vend 
për t’u lutur nuk është vend për 
thashetheme. 
- Në Perëndim ka vetmi, të cilën unë e 
quaj “gërbula e Perëndimit”. Në shumë 
mënyra, kjo është më keq se ajo e të 
varfërve tanë në Kalkutë. 
- Të varfërit na japin shumë më tepër 
nga sa u japim ne atyre. Ata janë kaq 
të fortë, jetojnë çdo ditë pa ushqim e 
nuk mallkojnë kurrë, nuk ankohen. 
S’kemi nevojë të tregojmë mëshirë 
apo simpati për ta. Kemi kaq shumë 
për të mësuar prej tyre. 
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- Unë nuk lutem për sukses. Kërkoj 
plotësinë e fesë. 
- Nëse i gjykoni njerëzit, nuk keni 
kohë t’i doni ata. 
 
“Whoever	 proclaims	 love	 can	 do	 so	
only	with	the	same	loving	approach” 

 
At	 the	 meeting	 with	 members	 of	 the	
Neocatechumenal	 Way	 who	 are	 sending	 300	
families	 on	missions,	 Pope	Francis	 explained	 the	
meaning	of	spreading	the	word	of	the	Gospel.	He	
also	 warned	 against	 the	 division	 and	 discord	
sown	by	the	devil	who	“often	starts	off	by	making	
us	believe	 that	we	are	good,	perhaps	better	 than	
others”	
Francis	 recalled	 that	 Jesus’	 final	 request	 before	
the	 Passion	 was	 the	 unity	 of	 his	 disciples.	
“Communion	 is	 essential”.	 “God’s	 and	 man’s	
enemy,	 the	 devil,”	 “can	 do	 much	 harm	 to	 the	
Church	by	tempting	our	humanity”.		
		
“The	 devil	 provokes	 pride,”	 the	 Pope	 added,	
“being	 judgmental	 of	 others,	 he	 causes	 closures	
and	 divisions.	 He	 himself	 is	 “the	 divider”	 and	
often	starts	off	by	making	us	believe	 that	we	are	
good,	perhaps	better	than	others:	thus	the	land	is	
ready	 for	 the	 sowing	 of	 discord.	 It	 is	 the	
temptation	 of	 all	 communities	 and	 can	 it	 can	
insinuate	 itself	 even	 in	 the	 most	 beautiful	
charism.”	The	Pope	then	underlined	that	the	glory	
of	God	is	revealed	on	the	Cross:	“it	 is	 love	shines	
out	 and	 is	 spread.	 It	 is	 a	 paradoxical	 glory	 with	
clamour,	no	gain	and	no	applause.	This	is	the	only	
glory	 that	makes	 the	Gospel	 fruitful.	 The	Mother	
Church	too	is	fruitful	when	it	imitates	the	merciful	
love	 of	 God,	 that	 offers	 itself,	 it	 never	 imposes	
itself.	 It	 is	humble,	 it’s	 like	 the	 rain	on	 the	earth,	
like	 the	 air	 we	 breathe,	 like	 a	 small	 seed	 that	
bears	 fruit	 in	 silence.	 Whoever	 proclaims	 that	
love	 can	 do	 so	 only	 with	 the	 same	 loving	

approach.”		
	

 
 

 
 
Radio Maria! Degjoje drejtperdrejt live ne 
www.radiomaria.al  

 


