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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 

 

Dhurata me e madhe 
 

8 Nëntor 2015 

Në atë kohë, Jezusi i tha turmës: “Ruajuni prej skribëve, të cilëve u pëlqen të shëtisin 
në petka të gjata, t’i përshëndesin tjerët në sheshe, të zënë selitë e para në sinagoga e 
kryet e vendit në gosti. Ata i përlajnë shtëpitë e vejushave, e këndej kinse thonë uratë 
të gjata! Këta do të gjykohen veçanërisht rreptë!”  Pastaj u ul kundruall arkës e vërente 
si populli qitte para në arkë. Shumë pasanikë qitnin shumë. Erdhi gjithashtu një 
vejushë skamnore. Ajo qiti dy lepta, domethënë një të katërt të asit. 
Atëherë Jezusi i grishi nxënësit e vet dhe u tha: “Për të vërtetë po ju them: kjo vejushë 
skamnore qiti më shumë se të gjithë të tjerët që qitën para në arkë. Sepse të gjithë 
qitën prej tepricës, kurse kjo prej skamjes së vet qiti gjithçka pati: gjithë sa pati për 
jetesën e vet.” Mk 12, 38-44 
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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…  
 
09 nëntor   Kushtimi Bazilikes se Lateranit 
10 nëntor   Shen Leoni I Madh 
11 nëntor   Shen Martini nga Toursi 
12 nëntor   Shen Franceska Cabrini 
 
 
Viti 2015, kalendar aktivitetesh…  
Te	   shtunen	   28	   Nëntor	   Party	   festa	   e	  
Pavaresise;	   te	   shtunen	   19	   Dhjetor	  
Christmas	  Party. 

 

Haku Kishes 2015…  

Deri tani kane dhene: 

Aleks	   Coku	  
Alfred	  	   Shllaku	  
Altin	   Miri	  
Anton	   Malaj	  
Anton	   Tinaj	  
Anton	   Brunga	  
Arben	   Pepa	  
Arben	   Toma	  
Astrit	   Simeqi	  
Augustin	   Bakaj	  
Beniamin	   Hasko	  

Dritan	   Lumaj	  
Edi	   Linadi	  
Eduard	   Shkreli	  
Elbert	   Gashi	  
Fatmir	   Qosaj	  
Franc	   Shestani	  
Fred	   Kalaj	  
Gac	   Gjoka	  
Gezim	   Vushaj	  
Gezim	   Lanazi	  
Gjelosh	   Vushaj	  
Gjergj	   Gjinaj	  
Gjovalin	   Ftoni	  
Ilir	   Shyti	  
Ilir	  	   Daka	  
Kreshnik	   Kapaj	  
Ladi	   Lumaj	  
Lec	   Gashaj	  
Lek	   Tarazhi	  
Leke	   Kapllaj	  
Luk	   Gjolaj	  
Lule	   Tinaj	  
Marash	   Martinaj	  
Marin	   Muzhani	  
Mario	   Martini	  
Martin	   Pjetri	  
Mhill	   Ftoni	  
Mhill	   Bregu	  
Nik	   Biqi	  
Nikolin	   Vukelaj	  
Nikolle	   Lumaj	  
Nua	   Selmani	  
Nush	   Kaçaj	  
Pal	   Rransburgaj	  
Paulin	   Gjerkaj	  
Paulin	   Lukani	  
Pjeter&Bep	   Dreshaj	  
Prek	   Spaqi	  
Prek	   Lekaj	  
Preke	   Gjonaj	  
Prel	   Pepushaj	  
Shpend	   Pllumaj	  
Sokol	   Sokoli	  
Sokol	   Ujka	  
Taulant/Elvis	   Gjerkaj	  
Ton	   Vocaj	  
Viktor	   Pleti	  
Vitor	   Mernacaj	  
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Vladimir	   Doda	  
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. 

 

 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. 

 
Kujtim e shpresë: Shkodra 
shënon 25-vjetorin e Meshës së 
4 nëntorit 1990 
 

Shkodra kremton vigjiljen e Meshës së 
parë, kremtuar më 4 nëntor 1990 nga 
dom Simon Jubani, në varrezat e qytetit, 
që shënoi fillimin e rënies së regjimit 
komunist e rifitimin e lirisë qytetare në 
Shqipëri. 
...Farë e hedhur nga apostujt, pemë e 
rritur me gjak martirësh, fllad lirie, 
pranverë shpirtërore, shpresë që 
mbështolle gjitha kohërat... këto fjalë 
pasqyrojnë Logon e zgjedhur, për 25 
Vjetorin e Meshës së parë, nga 
kryedioqeza e Shkodrës, e cila për këtë 
jubile ka organizuar programe dhe 
kremtime të ndryshme, për të kujtuar e 
kremtuar atë ngjarje të paharrueshme e 
vendimtare, që ishte Mesha e 4 nëntorit 
1990, për Kishën, për të gjitha 
komunitetet fetare në Shqipëri dhe për 
mbarë shoqërinë qytetare. 
Logo-ja e 25 vjetorit të Meshës së Parë ka 
në qendër një pemë të përbërë me 
rrënjët, trugun dhe kurorën me gjethe. 
Pema e jetës. Pema ka formën e  një 
çinari që ndodhet në vendin ku u 
pushkatuan një numër i madh martirësh 
të njohur e të panjohur. Sikur të kishte 
gojë çfarë nuk do të fliste për torturat e 
qëndresën deri në klithje «Rroftë Krishti 
Mbret». 
Një pemë që na kujton edhe lashtësinë e 
këtyre trojeve, të ungjillëzuara nga 
apostujt të cilët mbjellën së pari besimin 
në një popull që më përpara ishte 
paganë. E kaluara e historia është 
vetëdija e një populli që kërkon të 
orientohet drejt të ardhmes prandaj kjo 
logo kërkon të na kujtojë rrënjët tona e jo 
vetëm kaq por edhe Shpresën (Zotin) që 
na ka mbështjellë gjatë gjithë historisë 
sonë. 
Logoja është historia në miniaturë e 
Shqipërisë, që nxit të gjithë qytetarët të 
frymëzohen e të marrin mesazhin e jetës, 
të shpresës e të qëndresës. Liria është 
sfidë e përditshme, që kërkon dhurim të 
përditshëm e kjo na kujton drunin e jetës, 
Kryqin, shkruhen në Logo-n e 25-vjetorit 
të Meshës së Parë. 
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Në kuadrin e përkujtimit të kësaj 
ngjarjeje, kremtuar në varreza të 
Shkodrës nga dom Simon Jubani, më 4 
nëntor 1990,  kryedioqeza e Shkodër-
Pultit, me famullinë e Kishës Katedrale të 
Shën Shtjefnit, ka organizuar me 3 
nëntor, një procesion me stendat e 
martireve nga kuvendi i Motrave Klarise 
deri tek varrezat e Rrmajt, në Shkodër. 
Është ky një përshkim simbolik tejet 
domethënës i asaj udhe të kalvarit që 
përshkuan martirët në kohën e regjimit 
komunist. Kështu, e tërë dioqeza së 
bashku me stendat e martirëve në duar 
përshkon rrugën që përshkuan martirët 
drejt pushkatimit. Rruga e memories u 
ndriçua me lutje e falënderim drejtuar 
Hyjit për fenë, dëshminë e gjakun e 
martirëve. 
Me 4 nëntor, u kremtua Mesha solemne 
tek varrezat e Rremajt. Pas Meshës vijoi 
inaugurimi i kapelës së Varrezave, 
restauruar nga Ministria e Kulturës e 
Shqipërisë. 
Gjithashtu u mbajt një koncert me 
pjesëmarrjen e koreve të ndryshme, 
aktivitet që organizohet gjithnjë nga 
kryedioqeza e Shkodrës në bashkëpunim 
me Ministrinë e Kulturës. 
Këto programe e kremtime të larmishme 
përkujtimore, me rastin e këtij jubileu të 
rëndësishëm, për Kishën e për mbarë 
Shqipërinë, nënvizojnë kështu edhe një 
herë se liria e rifituar qytetare dhe fillimi i 
procesit demokratik të Vendit pati 
zanafillën në aktin e shenjtë të 
Eukaristisë, akt falënderimi e shpëtimi. 
 
 
 

 
Pope Francis         
✔ 
 @Pontifex 
Vanity not only distances us from God: it makes 
us look ridiculous. 

“Let us defend life from 
conception to its natural end” 

 
Human life must be defended always, “from 
conception to its natural end”. Defending 
the family, the dignity of women and 
supporting the most vulnerable is also 
crucial. Pope Francis reiterated this in an 
audience with participants of the 35th National 
Conference of Italy’s Help for Life centres 
(Centri di Aiuto alla Vita). “I encourage you,” 
he said, “to continue your important work in 
defence of life from conception to its natural 
end, taking also into account the difficult 
conditions many brothers and sisters face and 
sometimes suffer.” 
Francis ended by urging those present at the 
audience: “Never tire of protecting the most 
defenceless of people, who have  the right to 
be born,  as well as those who seek a 
healthier and more dignified life.  
 
 

 


