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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 11:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

 
 

Hyji e pa popullin e vet 
 

5 Qershor 2016 

Në	atë	kohë,	Jezusi	u	nis	për	në	qytet	që	quhet	Nain.	Me	të	shkonin	nxënësit	e	tij	
dhe	 turmë	 e	 madhe	 e	 popullit.	 Kur	 iu	 afrua	 dyerve	 të	 qytetit,	 qe	 se	 po	 sillnin	
përjashta	 qytetit	 një	 të	 vdekur	 –	 djalin	 e	 vetëm	 të	 nënës	 e	 kjo	 ishte	 e	 vejë.	 E	
përcillnin	shumë	banorë	të	qytetit.	Kur	e	pa	Zotëria,	pati	dhimbë	për	të	dhe	i	tha:	
“Mos	qaj!”	U	afrua,	preku	vigun	–	ata	që	e	mbartnin,	u	ndalën.	Ai	tha:	“Djalosh,	ty	
po	të	them:	çohu!”	I	vdekuri	u	çua	dhe	nisi	të	flasë.	Jezusi	ia	dha	s`ëmës.	Të	gjithë	i	
kapi	frikë	e	madhe	dhe	lëvdonin	Hyjin	duke	thënë:	“Profet	i	madh	u	duk	ndër	ne!	
Hyji	e	pa	popullin	e	vet!”	Dhe	nëpër	mbarë	Judenë	e	anembanë	krahinës	u	hap	zëri	
për	të.	Lk	7,11-17	 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 11:30 AM 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…  
 
06 Qershor Shen Norberti 
07 Qershor Shen Roberti 
09 Qershor Shen Efremi 
10 Qershor Shen Barnaba 

Haku Kishes 2016…  E ka dhene:  

Aleksander Agraja  

Aleks	 Dragu	
Aleks	 Coku	
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	
Gezim	 Lanazi	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjovalin	 Selmani	
Ilir	 Frrokaj	
Ilir		 Shyti	
Lec		 Gashaj	
Lek	 Kapllaj	
Luk	 Gjolaj	
Marin	 Muzhani	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	

Mhill	 Bregu	
Ndue	 Cacaj	
Nik	 Biqi	
Nikolin	 Vukelaj	
Nue	 Nikci	
Pal	 Rranxburgaj	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter/Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Frani	
Prel	 Pepushaj	
Pren	 Prekaj	
Silvan	 Nerhati	
Sokol	 Dodaj	
Sokol	 Gashaj	
Taulant	/	Elvis	 Gjerkaj	
Tonin	 Ndoja	
Tonin		 Kastrati	
Tot	 Prekulaj	
Viktor	 Pleti	
Vladimir	 Doda	
Zef	 Shkreli	
Zef	 Deklaj	

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 Maj…  
 
	
Ton	Vocaj																																

	
10000	

Aleks	Coku	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
Nik	Biqi	 3000	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Anton	Malaj																																					 2000	
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Artan	Vuksani	me	
vellezer	 2000	

Dritan	Lumaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Altin	Miri	 1500	
Lek	Selmani																																										1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	
Luc	Gjokaj	 100	
Ana	Prifti	 50	

	
	

	
	
	

Nje mirenjohje per Ipeshkvin Imzot 
Gjergj Frendo i cili te dielen e kaluar 
administroi sakramentet e filleses se 
krishtere nje grupi femijesh e te rriturish 
te famullise tone.  
Zoti e bekofte ne misionin apostollik ne te 
cilin e ka thirrur! 
 
 
 
Picnic/Festival Day me 1 gusht te qendra 
kroate ne Norval 
 
 

 
Konferenca Ndërfetare 

në Prishtinë

 
Në Prishtinë, per tri dite radhazi, u mbajt 
Konferenca Ndërfetare me karakter 
ndërkombetar, ku morën pjesë mbi 300 vetë 
nga 50 vende te botës. Të pranishme edhe dy 
Nobelistet e Paqes, Shirin Ebadi dhe Tawakoi 
Karman. 
Tema e ketij edicioni ishte  “Roli i gruas në 
promovimin e dialogut ndërfetare dhe luftës 
ndaj ekstremizmit të dhunshëm”. Vec kesaj 
teme se ciles iu kushtua vemendje  e 
vecante, u shtrua nevoja e domosdoshme per 
promovimin e paqes mes njerezve e popujve 
me angazhim te pergjithshem, perfshire edhe 
gruan e rolin e saj te madh ne luftimin e 
ekstremizmit, kesaj te keqeje qe ka marre 
permasa te medha globale. 
Kryetari Hashim Thaci ne hapjen e kesaj 
konference lidhur me temen e trajtuar, citoi 
Papa Franceskun i cili dite me pare tha 
se fytyra e vërtetë e Evropës nuk qëndron tek 
konfrontimi, por në pasuritë e kulturave dhe 
në bukurinë e përkushtimit ndaj mendjes së 
hapur.  “Ati i Shenjtë i foli këto fjalë duke 
shprehur brengosje për Evropën dhe duke 
mbrojtur diversitetin e mendimeve, feve, 
ideologjive e kombësive” tha Thaci duke 
shtuar se keto vlera na drejtojne edhe neve 
ne shtetin e ri te Kosoves.  “Shembullin me te 
mire e kemi Nobelisten  tone, Nanen Tereze. 
Këtë vit ajo do të shpallet e shenjtë, dhe ne 
që tani kemi filluar të festojmë dhe të urojmë 
që Nëna Terezë, nëna e kombit shqiptar por 
edhe  e Irlandës, Kalkutës dhe tërë botës, të 
jetë fanar inspirimi dhe shembull i 
përkushtimit jetësor ndaj mirëqenies dhe 
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dashurisë për njëri-tjetrin" tha Thaci.  Ai po 
ashtu tha se, jemi ketu së bashku me juve të 
frymëzuar nga jeta dhe vepra e Nënës 
Terezë, shenjtores së të varfërve, dhe po e 
kujtojmë se ky nënqiell është tokë e plleshme 
ku shumë shekuj më pare  janë mbjelle farat 
e diversitetit dhe respektit ndaj njëri-tjetrit 
dhe se ky vit eshte i shenjte per ta kujtuar 
Nënën Terezë, dhe për ta shënuar rolin e 
gruas në luftimin e ekstremizmit por edhe në 
afirmimin e dialogut ndërfetar. 
Ndersa kryeministri, Isa Mustafa,  tha mes 
tjerash se Kosova ka qenë historikisht rajon i 
diversitetit etnik, fetar e shoqëror dhe se 
Kosova tha ai është një shtet i ri, por me një 
kulturë të vjetër. “Ne ekzistojmë tash e 8 vjet 
si Republikë Parlamentare, por para më se 2 
mijë vjetësh mu këndej është shpërndarë 
krishterimi. Ketu  ndodhi edhe ndarja e dy 
kishave, lindore ortodokse dhe asaj 
perëndimore katolike. Ndersa islami këtu 
është shpërndarë  para mbi 600 vjetësh, 
fillimisht nëpërmjet mistikëve sufi, e më vonë 
edhe nëpërmjet Perandorisë Osmane që 
sundoi gjatë në këto treva. Këtu ne kemi po 
ashtu bashkësi të vogla si protestantë, 
hebrenj, bektashinj dhe tarikate tjera. 
Prandaj të gjithë e përbëjnë një mozaik të 
pasur të besimeve dhe mozaik etnik në 
Kosovë”, tha kryeministri.  Duke folur për 
rëndësinë dhe rolin e femres tha se arsimimi, 
puna në familje e shoqërinë civile, është e një 
rëndësie të veçantë sikurse edhe e 
aktivisteve gra, qe është thelbësor në 
shoqëri. “Dëshiroj të potencoj se emancipimi 
dhe fuqizimi i rolit të gruas, është agjendë 
tepër e rëndësishme për promovimin e 
progresit shoqëror, perfshire 
edhe  emancipimin fetar”, tha kryeministri 
Mustafa.  Ai pjesmarresit  i informoi se 
Kosova tashme ka miratuar ligjet qe 
parandalojne shkuarjen ne  luftrat e huaja 
dhe se ka zbatuar  denime ndaj atyre qe i 
kane shkele keto ligje. 
Ne permbyllje te 
Konferences  Nderfetare  eshte ndare edhe 
Çmimi i Kosovës për dialog ndërfetar për 
themeluesin e Komunitetit të Shen 
Egjidios  Monsinjor Vincenco Palja dhe 
kryetarin e posazgjedhur  te Londrës, Sadik 
Khan. Çmimet i ndau kryetari i Kuvendit të 
Kosovës, Kadri Veseli  duke  vlerësuar lart 
angazhimin e tyre për avancimin e dialogut 
nderfetar. 

 

 

 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. 


