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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 

  

Ji besimtar 
 

8 Prill 2018 

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…  
 
10 Prill Shen Mikel de Sanctis 
11 Prill Shen Margarits d’Youville 
12 Prill Shen Xhulio 
13 Prill Shen Martini I, Papë 
14 Prill Shen Lydwine 
 
Haku Kishes 2018…   
Aleks		 Dragu	
Anton		 Malaj	
Arben	 Therqaj	
Arben	 Pepa	
Arben	 Toma	
David	 Shtjefhilaj	
Edi	 Linadi	
Edmond	 Gjeta	
Eduard	 Avullija	
Eduard		 Gega	
Fred	 Kalaj	
Gac	 Gjoka	
Ilir	 Shyti	
Ilir	 Frrokaj	
Kreshnik	 Kapaj	
Ladi	 Lumaj	
Lec	 Gashaj	
Luigj	 Gjokaj	
Luigj	 Cukaj	
Luigj	 Gojani	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj	 Lallinaj	
Mario	 Martini	
Mikel		 Paplekaj	
Petrit	 Ujka	
Pjerin	 Brucaj	
Pjeter	 Dreshaj	
Prek	 Spaqi	
Prek	 Gjonaj	

Sokol	 Ujka	
Suela	 Mangelli	
Valete	 Gjokaj	
Viktor	 Gjoka	
Vitor	 Mernacaj	

 
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …   
Pjeter&Bep	Dreshaj	 12000	
Ton	Vocaj																																 12000	
Sokol	Sterbyci	 11000	
Aleks	Coku	 7000	
Anton	Malaj	 6000	
Luigj	Narkaj	 6000	
Prek	Gjonaj	 6000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Arben	Toma	 5000	
Kreshnik	Kapaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Mario	Martini	 5000	
Miri	Sufaj	 5000	
Paulin	Marku	 5000	
Tonin	Kastrati	 5000	
Anton	Brunga	 4000	
Luvigj	Lallinaj	 4000	
Mirash	Lallinaj	 4000	
Dritan	Lumaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Prek	Spaqi	 3000	
Tom	Prekulaj	 3000	
Altin	Miri	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							 2000	
Artan	Vuksani	me	vellezer	 2000	
Besnik	Arinaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Ergys	Ndreu	 2000	
Fred	Kalaj	 2000	
Gjelosh	Vushaj	 2000	
Jetnor	Smakaj	 2000	
Luigj	Gojani	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Petrit	Ujkaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Lekaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
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Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Vasel	Nush	Dreshaj	 2000	
Gjovalin	Melaj	 1500	
Lek	Selmani																																										 1500	
Ndue	Selmani	 1500	
Sokol	Kaçaj	 1500	
Aleksander	Stolaj	 1000	
Angjelin	Kaçaj	 1000	
Angjelin	Rrashkadolli	 1000	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Dede	Ukaj	 1000	
Don	Ambroz	Demaj	 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Fabjan	Pllumaj	 1000	
Gentjan	Lelcaj	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Gjon	(Gjoro)	Kaçaj	 1000	
Gjon	Dreshaj	 1000	
Ladi	Lumaj	 1000	
Lec	Ndoj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Leke	Koja	 1000	
Leonard	Pepaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Martin	Pjetri	 1000	
Mhill	Bregu	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndoc	Bregu	 1000	
Ndue	Cacaj	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Nikolin	Vukelaj	 1000	
Nush	Dokaj	 1000	
Petrit	Stolaj	 1000	
Pjerin	Vukcaj	 1000	
Pjeter	Preka	 1000	
Prek	Kaçaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Qamil	Llashtica	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Sokol	Gashaj	 1000	
Sokol	Noshi	 1000	
Viktor	Gjokaj	(Dokaj)	 1000	
Vilson	Prekaj	 1000	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 

64 martirët katolikë të famullisё 
së Bishtazhinit të Gjakovës 

Në muajin prill të vitit 1941, datat 13, 14, 
dhe 15, pikërisht të Premten e Madhe të 
Pashkëve, të Shtunën e Madhe të Pashkëve 
dhe të Dielën e Pashkëve të Ngjalljes së 
Krishtit, ndodhi vrasja barbare e masakra 
masive ndaj katolikëve shqiptarë të fshatrave 
të rrethit të Gjakovës, posaçёrisht tё 
fshatrave tё famullisё kishtare ‘Zoja Rruzare’ 
tё Bishtazhinit. Vrasjet e masakra ndaj mase 
64 besimtarëve katolikë shqiptarë qe 
organizuar e planifikuar mirë nga komunistët 
gjakovarë dhe miqtë e tyre çetnikët serbë, 
për urrejtje ndaj fesë së krishterë katolike “in 
odium fidei”. Dëshminë e kësaj tragjedie e 
gjemë në arkivin e zyrës së Kishës famullitare 
‘Zoja Rruzare’ në fshatin Bishtazhin, komune 
të Gjakovës, në Librin e të Vdekurve të vitit 
1941, nr. 28-78, faqe 94-100. 
Këtu janë të regjistruar 64 emrat e atyre qё u 
vranë e masakruan, por sipas dëshmisë së 
banorëve që i kanë përjetuar ato masakra, 
numri i të vrarëve është shumë, madje 
shumë më i madh. Vetëm në xhaminë e 
fshatit të Rugovës sё Rahovecit janë të vra 
67 vetë.  
Ja një dëshmi nga Pjetër Domgjoni rreth 
martirizimit të 64 katolikëve të famullisë 
kishtare të Zojës Rruzare të fshatit 
Bishtazhin, komune të Gjakovës. 
“Tri ditët e Pashkëve të vitit 1941 të gjithë 
katolikët e rrethit Gjakovës kanë pas: Xhamë 
e vaji e gjak e lotë, tregonte shpesh herë me 
lotë në sy nana jonë. I kam pas vetëm 13 
vjeçe, kur PETKI, ma pat vue manxerrën në 
gjoks tuj m’bërtitë: Kallëzo ku janë burrat? E 
unë prej frikës ia fillova me kjajtë e ai me za 
edhe ma të madh bërtiste: Kallëzo se të 
vrava? 
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Mandej ka ardhë nji tjetër ushtar e i ka 
bërtitë Petkit: Hiqja manxerren prej gjoksit 
fëmijës, more i poshtër, ku e di ajo se ku 
janë burrat. E së bashku me ushtarët tjerë, 
kanë shkue e kanë marrë: babën tem së 
bashku me 15 mashkuj tjerë, bile ndër ta ka 
kenë edhe nji babë me djalin 16 vjeç e i kanë 
çue në lug të Kabashit dhe i kanë ba rresht e 
ma së parit e kanë vra djalin 16 vjeç e 
mandej të gjithë. Na as s’kemi guxue me i 
marrë kufomat, por thonë se këta burra i 
patën vorrosë gratë e Markagjinve në vorre të 
Kodërnezhsë.  
Po burrat tjerë, oj nanë? Burrat tjerë: Me gra, 
me fëmijë e bagëti, për me pshtue gjallë, e 
patën kalue Drinin e kjenë strehue në 
katundet Gexhe e Radoste dhe katundet tjera 
të fesë myslimane, por që ishin vllazënit tonë 
të nji gjaku. 
Këto vrasje me pushkë, u banë në katundin e 
Marmullit, të dielën e Pashkëve, më 15 prill 
1941. Kurse në katundin e Bishtazhinit, nji 
grup burrash sipas shenimeve të arkivit 11, 
por sipas banorëve të Bishtazhinit shumë ma 
tepër, i kanë marrë e çue në xhami të 
Rugovës e ma së pari i kanë detyrue me u 
falë e mandej me bajoneta, i kanë ba copa e 
grima. Kurse grupin tjetër po ashtu i kanë 
çue në xhami të Rugovës dhe e kanë detyrue 
me u falë e mandej pas shpine i vranë me 
rrafale plumbash. Prej atij grupi, shpëton 
gjallë Marka Çupi dhe kthehet në Bishtazhin, 
katundi i tij i lindjes. Këto vrasje e masakra 
janë ba të Premtën e Madhe të Pashkëve më 
13 prill 1941. 
Vrasje të tilla masive janë ba edhe në të 
gjitha katundet tjera, por unë këtu po veçoj 
NDOUN, GJONIN, TUNËN, NIKOLLËN, MUSËN 
DHE PALUSHIN. Të gjithë djemtë e GJIN 
KOLË LASKUT prej Smaçit që së bashku me 
mashqit tjerë të asaj familjeje i kanë vra të 
Shtunën e Madhe më 14 prill 1941. Thonë se 
në atë familje ka qenë shtatëzanë nji grue e 
cila ma vonë ka lindë djalë dhe e ka përtri 
përsëri familjen. Kurse në katundin Ujzë pasi i 
kishin vra të gjithë antarët e familjes Gjon 
Prenkë Kolës, vrasin edhe PASHKEN, 
(foshnjën e gjashtë ditëve). Poashtu në 
Pjetrashan pasi i kishin vra të gjithë antarët e 
familjes Pashk Mark Ndout, komunistët, 
vrasin edhe antarin e fundit të kësaj 
familjeje: ZEFIN, (foshnjën e një dite). 
Vrasje e masakra bahen edhe në katundet: 
Kusar, Dol, Fshajë, Kushavec, Raçë, 

Brdoasanë, Trravë, Moglicë, Dujakë e tj.  Po 
cili ishte shkaku i atyne vrasjeve e masakrave 
gjatë atyne tri ditëve të Pashkëve?  
Komunistët gjakovarë dashten me na zhbi 
prej faqes së dheut. Ky ishte shkaku. Unë 
tjetër shkak nuk di. Unë kur jam kthye prej 
lufte, në shpi teme, i kam gjetë tre mashkuj 
të vramë prej komunistëve gjakovarë. Mu 
përgjegj plaku 96 vjeçar, Toma i Marka Gjinit 
prej katundit Marmull.  
Po i kujtojmë këto vrasje për të mos harrue 
ata besimtarë e burra të vërtetë si Hilin e 
Nikollë Dedës e me dhjetra e me dhjetra 
besimtarë të tjerë që u vranë e masakruan 
nga komunistët gjakovarë gjatë atyre 
PASHKËVE TË PËRGJAKURA vetëm e vetëm 
pse ishin besimtarë katolikë. Në shenëj 
nderimi e respekti ndaj këtyre martirëve të 
fesë e të kombit. 
I përjetshëm kjotë kujtimi i tyne. 
 

Pope Francis   
@Pontifex 
God covers us with His mercy, He 
enfolds us in Christ, so that we can 
become instruments of His goodness. 
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