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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 

 

Pagëzimi i Jezusit 
 

11 Janar 2015 

Në atë kohë Gjoni, në predikimet e veta, thoshte: “Pas meje po vjen një më i fortë se 
unë. Unë nuk jam i denjë as të ulem para tij për t’ia zgjidhur rripin e sandalëve të tija. 
Unë ju pagëzova me ujë, ndërsa ai do t’ju pagëzojë me Shpirtin Shenjt.” Në ato ditë 
erdhi Jezusi prej Nazaretit të Galilesë e Gjoni e pagëzoi në Jordan. Dhe menjëherë, 
ndërsa po dilte nga uji, pa qiellin e hapur dhe Shpirtin në trajtë pëllumbi që po zbriste 
mbi të, kurse prej qiellit jehoi zëri: “Ti je im Bir – Djali i dishirit! Ty të miratova!” Mk 1, 7-
11  
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:30 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... 
13 Janar  Shen Veronika 
15 Janar  Shen Pali eremit 
16 Janar  Shen Donati 
17 Janar  Shen Antoni abat 
 
 

Hakun e Kishes per vitin 2014 
e kane dhene: 
Agron	   Markaj	  
Aleks	  	   Coku	  
Aleksander	   Stolaj	  
Alfred	   Shllaku	  
Altin	   Miri	  
Angjelin	   	  Kaçaj	  
Anton	   Brunga	  
Anton	   Malaj	  
Anton	   Tinaj	  
Anton	   Brunga	  
Arben	   Marku	  
Arben	   Toma	  
Arben	   Pepa	  
Arben	   Therqaj	  
Ardian	   Preçetaj	  
Arjana	   Nati	  
Astrit	   Simeqi	  
Aurel	   Vata	  
Beniamin	   Hasko	  
David	   Shtjefhilaj	  
Dod	   Ndreu	  
Edmond	   Kacorri	  
Eduard	  	   Shkreli	  
Elvis	   Bzhetaj	  
Erion	   Tase	  
Fatmir	   Qosaj	  
Federik	   Gjergji	  
Flobenc	   Shkalla	  
Gac	   Gjoka	  

Gezim	   Lanazi	  
Gjergj	   Gjinaj	  
Gjergj	  	   Nikolla	  
Gjon	   Dreshaj	  
Gjovalin	   Melaj	  
Gjovalin	   Luli	  
Gjovalin	   Selmani	  
Ilir	   Shyti	  
Ilir	   Daka	  
Ilir	   Gjokaj	  
Ladi	   Lumaj	  
Lek	   Selmani	  
Lekë	   Tarazhi	  
Lekë	   Kapllaj	  
Leks	   Dragu	  
Linda	   Kalavaci	  
Ljuc	   Juncaj	  
Luigj	   Narkaj	  
Luk	   Gjolaj	  
Luvigj	   Lallinaj	  
Marash	   Martinaj	  
Marin	   Muzhani	  
Mario	   Martini	  
Mark	   Ndoci	  
Mark	   Shkreli	  
Martin	   Pjetri	  
Martin	   Vuktilaj	  
Martin	   Marashaj	  
Mhill	   Ftoni	  
Ndok	   Macaj	  
Ndue	   Cacaj	  
Nik	   Biçi	  
Nua	   Selmani	  
Nush	   Kacaj	  
Nush	   Dokaj	  
Pal	   Rransburgaj	  
Paulin	   Lukani	  
Paulin	   Marku	  
Petrit	   Ujka	  
Petrit	   Ujkaj	  
Pjerin	   Kalaj	  
Pjeter	   Preka	  
Pjeter	   Tunaj	  
Pjeter	  &	  Bep	   Dreshaj	  
Prek	   Frani	  
Prek	   Lekaj	  
Prek	   Spaqi	  
Prek	   	  Kaçaj	  
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Preke	   Gjonaj	  
Prel	   Pepushaj	  
Roza	   Kalaj	  
Rrok	   Gjoni	  
Sander	   Kosmaci	  
Sokol	   Sokoli	  
Sokol	   Sterbyci	  
Sokol	   Ujka	  
Sokol	   Gashaj	  
Tom	   Ulaj	  
Tome	   Ivanaj	  
Ton	   Vocaj	  
Tonin	   Kastrati	  
Valmir	   Gjinaj	  
Vasel	   Dreshaj	  
Vaso	   Gjuravcaj	  
Viktor	   Pleti	  
Viktor	   Gjokaj	  
Vitor	   Mernacaj	  
Vladimir	   Doda	  
Zef	   Deklaj	  
Zef	   Lulaj	  

 
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. 
 
Hakun e Kishes per vitin 2015 e ka 
dhene Pjeter dhe Bep Dreshaj. 
 

Papa: kush e do Zotin, 
është i lirë, vetëm 
Shpirti Shenjt e hap 
zemrën

Vetëm 
Shpirti Shenjt e bën zemrën të epshme 
ndaj Zoti e lirisë. E pohoi Papa në homeli, 
gjatë Meshës së mëngjesit, kremtuar në 
kapelën e Shën Martës. Dhimbjet e jetës, 
tha në vijim, mund ta mbyllin zemrën e 
njeriut, ndërsa dashuria e bën të lirë. 
  Një seancë joge nuk mund ta mësojë 
zemrën “ta ndjejë” atësinë e Zotit, e as 
një kurs përshpirtërie zen, nuk mund ta 
bëjë të lirë për të dashur. Këtë pushtet e 
ka vetëm Shpirti Shenjt. Papa u nis nga 
episodi i Ungjillit të ditës, ai, që pason 
shtimin e bukëve, në të cilin dishepujt 
tremben për vdekje kur e shikojnë 
Jezusin duke ecur drejt tyre mbi ujë. 
Episodi përfundon me shpjegimin e arsyes 
së kësaj frike: Apostujt nuk e kishin 
kuptuar mrekullinë e bukëve, sepse 
zemra e tyre ishte ashpëruar. Jetë e 
ashpër e mure mbrojtëse Zemra e 
njeriut mund të bëhet gur për shumë 
arsye, vërejti Papa. Mund të bëhet për 
shkak të dhimbjeve të mëdha, për 
shembull. Kjo u ndodh dishepujve të 
Emmausit, që nuk kanë guxim të 
shpresojnë përsëri, nga frika se mund të 
pësojnë një zhgënjim të ri, të 
padurueshëm. I ndodh Tomës, që nuk do 
të besojë në ringjalljen e Krishtit. E, një 
arsye tjetër, që e bën zemrën gur, është 
mbyllja e në vetvete. “Të mbyllësh një 
botë në vetvete. Të krijosh një botë të 
mbyllur! Në vetvete, në bashkësinë e vet 
ose në famullinë e vet, por gjithnjë, të 
mbyllur. E mbyllja mund të lidhet me 
shumë gjëra: me kreninë, mendimin se i 
mjaftojmë vetes e s’kemi nevojë për 
tjetërkënd, se jemi më të mirë nga të 
tjerët, me kotësinë, apo jo? Ka gra e 
burra që janë si pasqyrat, të mbyllur në 
vetvete, për të parë vazhdimisht vetëm 
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veten, apo jo? Këta narcizistë besimtarë, 
apo jo? Me zemër të ngurtë, të mbyllur. 
Që bëjnë çmos t’i mbrojnë muret e 
ndërtuara rreth vetes. Siguri burgu Ka 
edhe nga ata, që ngujohen brenda ligjit, 
duke e ndjekur fjalë për fjalë atë, që 
vendosin urdhërimet. Këtu zemrën e bën 
gur pasiguria. E kush kërkon siguri në 
diktatin e ligjit, ndjehet i sigurt, vijoi 
Papa, me ironi të hollë, ashtu si ndjehet i 
sigurt burri a gruaja e mbyllur në qeli, në 
burg, pas hekurave të kryqëzuar. Është 
siguri pa liri! E kundërta e asaj, që erdhi 
të na sjellë Jezusi, lirisë së 
vërtetë: “Zemra, kur bëhet gur, nuk 
është e lirë, e nëse nuk është e lirë, nuk 
mund të dojë: kështu përfundonte Gjoni 
Apostull në Leximin e parë. Dashuria e 
vërtetë e dëbon frikën: në dashuri nuk ka 
frikë, sepse frika ka mbrapa ndëshkimin e 
kush trembet, nuk është i përsosur në 
dashuri. Nuk është i lirë. Ka gjithnjë frikë 
se mund të ndodhë ndonjë gjë e 
dhimbshme, e trishtë, që ta rrënon këtë 
jetë e ta vë në rrezik edhe tjetrën, jetën e 
pasosur… E nis, kështu, e trillon gjithfarë 
rreziqesh, thjesht sepse nuk do. Kush nuk 
do, nuk është i lirë. E zemra e tij është e 
ngurtësuar, sepse nuk ka mësuar akoma 
të dashurojë! Shpirti Shenjt bën njerëz 
të lirë e të bindur Atëherë, kush na 
mëson të duam? Kush na çliron nga 
ngurtësia”? Pyet Françesku. “Vetëm 
Shpirti Shenjt”, është përgjigjja: “Ti 
mund të bësh mija kurse katekizmi, mija 
kurse përshpirtërie, mija kurse joge, zen 
e kësisoj kursesh të tjera. Por e gjithë kjo 
nuk do të jetë kurrë në gjendje të të japë 
lirinë e birit. Këtë liri ta jep vetëm Shpirti 
Shenjt, që e frymëzon zemrën tënde aq, 
sa të thotë “Atë”. Vetëm Shpirti Shenjt 
është i aftë ta shpartallojë, ta thyejë këtë 
ngurtësi zemre e të bëjë një zemër… të 
butë? Nuk e di! Nuk më pëlqen kjo fjalë…. 
“I butë”. I epshëm ndaj Hyjit. I bindur. I 
shtruar ndaj lirisë së dashurisë”. 

 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. 
 

Telegram i Papës për 
masakrën e Parisit

Papa 
Françesku dërgoi një telegram 
ngushëllimi për viktimat e Parisit, 
nënshkruar nga Sekretari i Shtetit të 
Vatikanit, kardinali Pietro Parolin. Ja teksti i 
plotë: Pasi mori vesh për lajmin e atentatit të 
tmerrshëm në Paris, në selinë e “Charlie 
Hebdo”, që shkaktoi viktima të shumta, 
Shenjtëria e Tij, Papa Françesku u bashkua 
në lutje me dhimbjen e familjeve në zi, si 
edhe me trishtimin e të gjithë francezëve. Ai 
ua beson viktimat Zotit të mëshirshëm, duke 
e lutur t’i pranojë në dritën e Tij. Ati i Shenjtë 
shpreh afërsinë e tij të thellë me të plagosurit 
dhe familjet e tyre, duke i kërkuar Hyjit t’i 
ngushëllojë në këtë sprovë. Papa dënon, edhe 
një herë, dhunën, që shkakton kaq vuajtje e, 
duke i kërkuar Zotit dhuratën e paqes, i lutet 
t’u japë të gjitha familjeve të goditura dhe të 
gjithë francezëve Bekimin hyjnor.      
Kardinali Petro Parolin Sekretar i Shtetit të 
Shenjtërisë së Tij 

 


