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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 

 

Mos e sprovo Zotin  
Shërbej vetëm Atij  

 
5 Mars 2017 

Atëherë Shpirti i Hyjit e çoi Jezusin në shkreti që ta tundojë djalli. Dhe, pasi agjëroi dyzet ditë 
e dyzet net, në fund u urit. Atëherë iu afrua tunduesi dhe i tha: “Nëse je Biri i Hyjit, urdhëro që 
këta gurë të shndërrohen në bukë!” Por Jezusi i përgjigj: “Shkrimi shenjt thotë: ‘Njeriu nuk 
jeton vetëm prej buke, por prej çdo fjale që del nga goja e Hyjit’.”  Atëherë djalli e mori dhe e 
çoi në Qytetin e shenjtë, e vuri në majë të Tempullit dhe i tha: “Nëse je Biri i Hyjit, hidhu 
poshtë, sepse Shkrimi shenjt thotë: ‘Për ty Hyji do t’ju urdhërojë engjëjve të vet, dhe ata do të 
mbajnë para duarsh, që këmba jote të mos vritet në ndonjë gur’!” Jezusi i përgjigji: “Porse 
Shkrimi shenjt thotë edhe: ‘Mos e sprovo Zotin, Hyjin tënd’!”  Djalli e çoi sërish në një mal 
shumë të lartë, ia dëftoi të gjitha mbretëritë e kësaj bote dhe madhërinë e tyre e i tha: “Të 
gjitha këto do t’i jap nëse bie përmbys para meje e më adhuron.” Atëherë Jezusi tha: “Ik, o 
djallë, sepse Shkrimi shenjt thotë: ‘Adhuro Zotin, Hyjin tënd, dhe shërbej vetëm Atij’!” Atëherë 
djalli e la dhe, ja, u afruan engjëjt dhe i shërbenin. Mt 4, 1-11 
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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…  
07 Mars  Shen Perpetua dhe Feliçita 
08 Mars  Shen Gjoni i Hyjit 
09 Mars  Shen Françeska e Romes 
10 Mars  40 Martirët e Sebastes 
11 Mars  Shen Konstantini 
 
Te premteve te 
Krezhmeve… 
Çdo te premte gjate Krezhmeve 
Udha e Kryqit dhe Mesha Shenjte 
kremtohen ne oren 7:45pm 
 

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: Mhill 
Ftoni, Ljuc Junçaj 

Aleks	 Coku	
Gjergj	 Nikolla	
Ilir	 Shyti	
Kol	 Pepa	
Nikolle	 Lumaj	
Paulin	 Marku	
Pjerin	 Brucaj	
Pjeter	&	
Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Ton	 Vocaj	
Valmir	 Gjinaj	
Vaso	 Gjuravçaj	

 
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	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Gjovalin	Melaj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
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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! 
 
Papa: agjërim i vërtetë 
është të ndihmosh të tjerët, 
jo ryshfeteve të kotësisë 

 
Agjërim i vërtetë është ta ndihmosh të 
afërmin, ndërsa agjërimi i rremë, përzien 
devocionin me punë të ndyra e me 
ryshfete kotësie: kështu u shpreh Papa 
gjatë homelisë së Meshës së mëngjesit, 
kremtuar në Shtëpinë e Shën Martës.  
Leximet e ditës flasin për agjërimin - 
domethënë - shpjegoi Papa - për 
pendesën, që grishemi ta bëjmë në këtë 
Kohë Kreshmësh, për t’iu afruar sa më 
shumë Zotit. Zotit i pëlqen “zemra e 
penduar”, thotë Psalmi, “zemra që e 
ndjen se është mëkatare, që e di se ka 
mëkatuar”. Në Leximin e parë, shkëputur 
nga Libri i Izaisë Profet, Zoti e qorton 

devocionin e rremë të hipokritëve, që 
bëjnë sikur agjërojnë, ndërsa kujdesen 
vetëm për punët e  veta, i shtypin 
punëtorët e grinden me ta, duke i goditur 
me grushtet e tyre të ndyra. Nga njëra 
anë bëjnë pendesë, e nga ana tjetër, 
padrejtësi të poshtra e punë të padrejta. 
Ndërsa Zoti kërkon agjërim të vërtetë, 
plot vëmendje ndaj të afërmit: 
“Tjetri është agjërim hipokrit – këtë fjalë 
e përdor shumë Jezusi – agjërim për sy e 
faqe, për t’u dukur i drejtë, ndërsa në të 
njëjtën kohë, ata që agjërojnë janë të 
zhytur në padrejtësi, bëjnë të nëntëdhjetë 
e nëntat,  shfrytëzojnë njerëzit e nuk 
duan t’ia dinë për të drejtin. ‘Po unë jam 
bujar, do të jap një lëmoshë të mirë për 
Kishën’ - ‘Pa më thuaj, a ua 
paguan  hakun shërbëtorëve të tu? 
Nëpunësve të tu? Atyre, që punojnë në të 
zezë? I paguan sipas interesit tënd, apo 
sipas ligjit, që të mund t’u japin të hanë 
fëmijëve të tyre?”. 
Papa Françesku tregoi një ngjarje, që i 
pati ndodhur menjëherë pas Luftës II 
Botërore, atë Pedro Arrupes, kur ishte 
misionar në Japoni. Një  afarist i pasur i 
bëri një dhuratë për veprimtarinë e tij 
ungjillëzuese, por me të ishin një fotograf 
e edhe një gazetar. Në zarf  kishte vetëm 
10 dollarë: 
“Edhe ne bëjmë të njëjtën gjë, kur nuk i 
paguajmë si duhet njerëzit tanë. Ne 
marrim ryshfet nga pendesët tona, nga 
gjestet tona të lutjes, nga agjërimi, nga 
lëmosha. E kjo quhet hipokrizi! Prandaj 
Jezusi thotë: ‘Kur të luteni, bëjeni këtë në 
fshehtësi; kur të jepni lëmoshë, mos u 
bini burive e kur të agjëroni, mos u shtini 
sikur jeni të trishtuar’. Është njëlloj si të 
thuash: ‘Ju lutem, kur bëni një vepër të 
mirë, mos merrni ryshfet nga kjo vepër e 
mirë, që  është vetëm për Atin’”. 
Papa citoi Izainë Profet, atje ku Zoti u 
kujton hipokritëve cili është agjërimi i 
vërtetë. Fjalë, që duken sikur janë thënë 
për ditët tona: 
“Vallë, a s’është agjërimi që unë zgjodha 
t’i këputësh verigat e padrejtësisë, t’i 
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zgjidhësh leqet e përdhunës, t’i lëshosh të 
lirë të ndrydhurit e të copëtosh çdo 
zgjedhë? A s’është ta ndash bukën me të 
uriturin, t’i strehosh në shtëpinë tënde 
skamnorët e të pastrehët? Ta shohësh të 
zhveshurin e ta veshësh e të mos e 
përbuzësh farefisin tënd?”. 
T’i mendojmë këto fjalë, t’i mendojmë në 
zemrën tonë, të mendojmë si agjërojmë, 
si lutemi, si e japim lëmoshën... E do të 
na ndihmojë edhe të mendojmë çfarë 
ndjen një njeri pas darkës, që e pagoi 
200 euro, për shembull, e duke u  kthyer 
në shtëpi, sheh një të uritur, bën sikur s’e 
pa e vijon qetë qetë udhën. Na bën mirë 
ta mendojmë këtë. 
 
Pope's prayer intention for 
March: Support for 
Persecuted Christians           

 
(Vatican Radio) Pope Francis’ prayer 
intention for March is Support for 
Persecuted Christians: That persecuted 
Chris How many people are being 
persecuted because of their faith, forced 
to abandon their homes, their places of 
worship, their lands, their loved ones!  
They are persecuted and killed because 
they are Christians. Those who persecute 
them make no distinction between the 
religious communities to which they 
belong. 
I ask you: how many of you pray for 
persecuted Christians?  
Do it with me, that they may be 
supported by the prayers and material 

help of all the Churches and communities. 
The Apostleship of Prayer has produced 
the Pope’s Video on this prayer intention, 
with the help of Aid to the Church in 
Need.  
Watch Video In YouTube 
https://youtu.be/kL9L3FPCqvI 
 

 
Pope Francis 
✔@Pontifex 
Fasting is not only about abstaining from food. It 
also means sharing food with those who are 
hungry. 
5 mars: Kremtimi i 25 vjetorit te hapjes se 
Seminarit te Shkodres  

 
 

 

 


