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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 

 

Mëshira Hyjnore 
 

3 Prill 2016 

Në mbrëmje po të asaj dite – të parën ditë të javës – ndërsa dyert e shtëpisë, ku banonin nxënësit, ishin të 
mbyllura prej frikës së judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: “Paqja me ju!” Si u tha kështu, u 
tregoi duart dhe kraharorin. Nxënësit u gëzuan, kur e panë Zotërinë. Mandej u tha prapë: “Paqja me ju! Sikurse 
më dërgoi mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju.” Si foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha: “Merrni Shpirtin Shenjt! 
Atyre që jua falni mëkatet, u falen, e atyre që nuk jua falni, nuk u falen.” Porsi Toma, njëri prej të 
dymbëdhjetëve, ai që quhet Binjak, nuk ndodhi me ta kur erdhi Jezusi. I thanë, pra, nxënësit tjerë: “E pamë 
Zotërinë!” Toma u përgjigji: “Pa e parë në duar të tija vragën e gozhdave e pa e vënë gishtin tim në vend të 
gozhdave; pa e shtirë dorën time në kraharorin e tij, kurrë nuk besoj.”  Mbas tetë ditësh nxënësit e tij ishin 
prapë brenda në shtëpi e me ta ishte edhe Toma. Megjithëse dyert ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zuri vend 
midis tyre dhe u tha: “Paqja me ju!” Mandej i tha Tomës: “Shtjere gishtin tënd këtu e qe, shihi duart e mia! Ma 
jep dorën tënde e shtjere në kraharorin tim dhe mos ji njeri që s’beson, por besimtar!” Toma i përgjigji: “Zotëria 
im dhe Hyji im!” Jezusi i tha: “Pse po më sheh, po beson. Lum ata që nuk panë e besojnë!”  Jezusi bëri ndër sy 
të nxënësve të vet edhe shumë mrekulli tjera, të cilat nuk u shënuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni 
se Jezusi është Mesia, Biri i Hyjit, dhe, që duke besuar, ta keni jetën në Emër të tij. Gjn 20, 19-31 
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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…  
 
04 Prill  Zoja Nunciatë 
05 Prill  Shen Vinçenc Ferreri 
07 Prill  Shen Gjon Pagezuesi nga Salle 
09 Prill  Shen Maria Kleofa 
 
Haku Kishes 2016…  E kane dhene Aleks 
Dragu, Gezim Vushaj, Beniamin 
Hasko,Anton Malaj, Tonin Kastrati, Pjerin 
Kalaj, Vladimir Doda, Gjovalin Selmani:  

Aleks	 Dragu	
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	
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	
Sokol	 Gashaj	
Taulant	/	Elvis	 Gjerkaj	
Tonin	 Ndoja	
Tonin		 Kastrati	
Tot	 Prekulaj	
Vladimir	 Doda	
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 gjate muajit Mars…  
Ton	Vocaj																																Euro	Star	
Construction	Service	 10000	
Luk	Gjolaj																																																								
L	N	G	Construction	 5000	
Paulin	Marku	 5000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								 2000	
Artan	Vuksani	me	vellezer	 2000	
Lek	Selmani																																									L-	
Multidraftin/design	 2000	
Aleks	Dragu																																							A&D	
TILE	 2000	
Anton	Malaj																																				
Midwest	Pro	Painting	 2000	
Arben	Therqaj				 1000	
Erald	Islami	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit		Ujkaj																	P.E.M	Painting	INC	 1000	 	
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Fatmir	Qosaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	
Luc	Gjokaj	 100	

	

 
Krezmimet dhe Kungimi i Pare … 
Krezmimet (Confirmation) dhe Kungimi i 
Parë (First Communion) do te jene në 
datën 29 Maj.  
 
Papa Shën Gjon Pali II 
e shqiptarët 
 

 
Mirënjohja e shqiptarëve ndaj Papës 
Shën Gjon Pali II për dashurinë e 
ndihmën e tij të pakursyer. Me rastin e 11-
vjetorit të vdekjes së Papës Karol Wojtila, 
duam të kujtojmë me nderim të veçantë disa 
nga fjalët më domethënëse të Papës Shën 
Gjon Pali II në ndihmë të Shqipërisë, të 
Kosovës e të shqiptarëve kudo që ndodhen. 
Po e bëjmë këtë me fjalët që vetë Ati i 
Shenjtë Karol Wojtila pat thënë në shumë 
raste e rrethana. 
Së pari nga Otranto kur më 5 tetor 1980 
Papa Shën Gjon Pali II dënoi 
persekutimin e besimtarëve dhe të 
qytetarëve të pafajshëm në Shqipërinë 
komuniste.  Duke kujtuar persekutimin e 
egër që pësonte popullsisë shqiptare nga 
komunizmi në Shqipëri, gjatë vizitës në 
Otranto të Italisë, Papa Gjon Pali II nga 
brigjet e përtejme të Adriatikut, i drejtoi 
popullit shqiptar mesazhin e tij të parë të 
dashurisë atërore dhe të kujdesit për grigjën 
e vogël të martirizuar të katolikëve, nën 

thundrën e diktaturës ateiste komuniste. 
Në homelinë e Meshës Shenjte të atij 5 
tetori 1980, kushtuar martirizimit të të 
krishterëve në shekuj, Papa Shën Gjon Pali 
II sensibilizoi mbarë botën me këto fjalë: “E 
kështu sot nuk mund të mos e hedh 
vështrimin përtej detit, ku Kisha heroike në 
Shqipëri tronditet thellë nga persekutimi i 
gjatë, por edhe pasurohet nga dëshmia e 
martirëve të saj: ipeshkvij, meshtarë, 
rregulltarë, rregulltare, besimtarë e qytetarë 
të thjeshtë”. “Përveç tyre, mendimi im shkon 
edhe tek vëllezërit tjerë të krishterë e tek të 
gjithë besimtarët në Zotin të cilët pësojnë të 
njëjtin fat të heqjes në atë komb”. 
Pastaj gjatë vizitës së tij historike në 
Shqipëri 25 prillit 1993. Me atë rast në 
Sheshin Skënderbe të Tiranës, Shën Gjon 
Pali II iu drejtuar me këto fjalë shqiptarëve 
që lanë pas diktaturën komuniste: “Popull 
shqiptar, ec përpara me guxim drejt shtigjeve 
të solidaritetit. Është një rrugë e vështirë kjo, 
por në të janë mbjell farat e shpresës. Të 
shoqëroftë forca e martirëve të tu, 
dëshmitarë gjithmonë në roje të lirisë në vitet 
e pafund të shtypjes së regjimit totalitar. T’i 
ndriçoftë hapat e tu dashuria për familjen, 
shpirti i vëllazërimit, mikpritja ndaj të huajit 
dhe vetitë që e dallojnë popullin tuaj, veti 
këto që përbëjnë pasurinë më të çmuar 
shekullore shqiptare”! 
Gjithnjë gjatë vizitës së tij të 25 prill 
1993, në Shkodër, Papa Gjon Pali II në 
mbarim të lutjes së mesditës “Mbretëresha e 
Qiellit”, nga ballkoni i kryeipeshkëvisë së 
Shkodrës i drejtoi një përshëndetje të Lumes 
Nënë Terezës. Këto fjalë kuptimplote të Atit 
të Shenjtë Wojtilla ripohuan përfundimisht 
para mbarë botës origjinën shqiptare të 
Gonxhe Bojaxhiut, të së Lumes Nënë Terezë. 
Ja fjalët e Papës: “Të dashur, nuk mund mos 
të përshëndes një person fort të përvuajtur 
që ndodhet mes nesh. Është Nënë Tereza E 
Kalkutës. Të gjithë e dinë nga vjen, cili është 
Atdheu i saj. Atdheu i saj është këtu. Edhe në 
kohët e izolimit të plotë të Shqipërisë ishte 
pikërisht kjo rregulltare e përvuajtur, kjo 
shërbëtore e përvuajtur e më të varfërve 
ndër të varfër që përçonte në tërë botën 
emrin e Atdheut t uaj. Në të, në personin e 
Nënë Terezës Shqipëria është nderuar 
gjithmonë. Ky është misioni i saj e i të gjithë 
atyre, që porsi ajo, janë ndjekës së vërtetë të 
Krishtit, apostuj të Krishtit, apostuj të 
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dashurisë e të përdëllimit. Ju falënderoj sot 
në emër të Kishës Universale, ju falënderoj, 
të dashur shqiptarë, për këtë bijë të tokës 
suaj, të popullit tuaj”! 
Në Tiranë, në përfundim të vizitës së tij të 25 
prillit 1993, Papa Gjon Pali II i drejton 
përshëndetjen mbarë kombit shqiptar 
“Vëllezër e Motra shqiptare! Ju përshëndes 
përzemërsisht! Pas një dite me një program 
të ngjeshur me kremtime e takime të cilat më 
dhanë mundësinë të shikoja dhe të përjetoja 
nga afër jo vetëm fenë e gjallë të Bashkësisë 
katolike, por edhe ngrohtësinë e mikpritjes së 
popullit shqiptar, ja erdhi i ndarjes e 
përshëndetjes dhe thellësisht i prekur nga 
përzemërsia, po përgatitem të ndahem prej 
jush. Në miqësinë që më keni shfaqur, kam 
kuptuar se pata të bëj me miq që kishin një 
zemër të madhe. Në çiltërsinë tuaj pash 
guximin e një demokracie të re, një 
demokracie që po ecën me hapa të sigurta 
drejt lirisë, pas sa vitesh të pafund e të errët 
të një diktature e të një ateizmi mbytës. Ju 
faleminderit për mikpritjen tuaj! Vëllezër e 
motra shqiptarë fort të dashur! Zoti e ruajt 
Atdheun tuaj. Zoti e mbrojt popullin shqiptar 
në mbarë botën. Në emër të Zotit ju përqafoj 
dhe ju bekoj të gjithëve. Mirupafshim. Ju uroj 
me gjithë zemër: gjithë të mirat”! 
Shenjtëria e Tij Gjon Palit II e pat për zemrën 
edhe fatin e kosovarëve. Më 7 qershor 1998 
Papa Wojtilla i bëri thirrje bashkësisë 
ndërkombëtare për paqe në Kosovë, prej nga 
vinin lajme që tregonin për acarimin e 
situatës: “Jo larg nesh – thekson Papa – në 
Kosovë, opsionet e dhunshme, shtypja, ikja e 
popullsive nuk mund të mos e shqetësojnë 
bashkësinë ndërkombëtare, me bindjen se 
kërkimi i rrugëzgjidhjeve paqësore, të 
vendosura në tryezën e bisedimeve, kërkojnë 
durim e guxim”. Ja edhe fjalët e Papës 
Wojtila për paqen në Kosovë gjatë mesazhit 
Urbi et Orbi – drejtuar Romës e Botës të 
dielën e Pashkëve të 4 prillit 1999 nga 
Vatikani. Ishte koha kur në trojet kosovare 
zhvillohej lufta shqiptaro-serbe, që shkaktoi 
kaq shumë viktima e sakrifica për popullin 
shqiptar të atyre trojeve. “Nga Zoti i Ngjallur 
kërkoi dhuratën e çmuar të paqes, 
posaçërisht për tokën e martirizuar të 
Kosovës, ku lot e gjak përzihen në një skenë 
dramatike, plot urrejtje e dhunë. Mendoj për 
atë që u vra, për atë që mbetet pa strehë, 
për atë që e ndajnë nga familjarët, për atë që 

detyrohet të ikë larg. E uroj të mobilizohet 
solidariteti i të gjithëve që, më në fund, të 
nisin e të flasin vëllazërimi e paqja. E si mund 
të mos prekemi thellë përballë vërshimit të 
dhimbshëm të burrave e të grave të Kosovës, 
që na trokasin tek porta, duke na kërkuar 
ndihmë? Në këtë ditë shenjte, e ndjej për 
detyrë t’u drejtoj një thirrje urgjente 
Autoriteteve të Republikës Federale të 
Jugosllavisë, të lejojnë hapjen e një korridori 
humanitar, për të krijuar mundësinë që 
ndihmat të arrijnë tek popullsia, e 
grumbulluar në kufirin e Kosovës. Për veprat 
humanitare nuk duhet të ekzistojnë kufijtë; 
hapja e korridoreve të shpresës mbetet 
detyrë e përhershme”.  
 
 

 
 

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

 


