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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 11:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

  

Mos mëso dikënd keq 
 

30 Shtator 2018 

Në atë kohë, Gjoni i tha Jezusit: “Mësues, e pamë një njeri që i dëbonte djajtë në Emër tënd. Ne ia 
ndaluam, sepse ai nuk na ndiqte.” Jezusi i tha: “Mos ia ndaloni! Sepse s’ka njeri që të mund të bëjë 
mrekulli në Emrin tim e menjëherë pastaj të flasë keq për mua. Kush nuk është kundër nesh, është 
me ne. Ai që do t’ju japë të pini një gotë ujë përse jeni të Krishtit, për të vërtetë po ju them: me siguri 
nuk do ta humbë shpërblimin e vet. Porse, për atë që mëson ndonjërin prej këtyre të vegjëlve që 
besojnë në mua të mëkatojë, do t’ishte më mirë t’i varej rreth qafës guri i mullirit e të hidhej në det. 
Prandaj, nëse dora jote të çon në mëkat, preje! Më mirë është për ty të hysh dorëcung në jetë se 
me të dy duart të shkosh në ferr – në zjarr që s’fiket kurrë. E nëse këmba jote të çon në mëkat, 
preje! Më mirë është për ty të hysh në jetë i çalë se t’i kesh të dy këmbët e të hidhesh në ferr. Po qe 
se edhe syri yt të çon në mëkat, nxirre! Më mirë është për ty të hysh në Mbretërinë e Hyjit me një sy 
se t’i kesh të dy e të hidhesh në ferr ku krimbi i tyre nuk cof e zjarri nuk fiket. Mk 9, 38-43.45.47-48 
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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.  
 
Kalendari liturgjik…  
 
30 Shtator Shën Jeronimi 
01 Tetor Shën Tereza e Jezusit femije 
02 Tetor Engjejt e Rojes 
04 Tetor Shën Françesku i Asizit 
06 Tetor Shën Bruno 
07 Tetor Zoja Rruzare 
 
Haku Kishës 2018…  Paulin Lukani, Ed 
Shkreli  
Aleks		 Dragu	
Aleks		 Coku	
Anesti	 Shyti	
Anton	 Shelinaj	
Anton		 Malaj	
Arben	 Therqaj	
Arben	 Pepa	
Arben	 Toma	
Arben	 Lekaj	
Artan	 Vuksani	
Aurel		 Avullija	
Beniamin	 Hasko	
Brigen	 Toma	
David	 Shtjefhilaj	
Dod	 Ndreu	
Edi	 Linadi	
Edi	 Shkreli	
Edmond	 Gjeta	
Edmond		 Gashaj	
Eduard	 Avullija	
Eduard		 Gega	
Fatmir	 Qosaj	
Fatmir	 Gega	
Fred	 Kalaj	
Frederik	 Gjergji	
Gac	 Gjoka	
Gent	 Gjeta	
Gezim	 Lanazi	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjergj	 Gjinaj	

Gjergj	 Nikolla	
Gjeto	 Marinaj	
Ilir	 Shyti	
Ilir	 Frrokaj	
Kreshnik	 Kapaj	
Ladi	 Lumaj	
Lec	 Gashaj	
Lec	 Ndoj	
Leke	 Kapllaj	
Luigj	 Gjokaj	
Luigj	 Cukaj	
Luigj	 Gojani	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj	 Lallinaj	
Mario	 Martini	
Mark	 Ndoci	
Mark	 Shkreli	
Martin	 Pjetri	
Martin	 Vuktilaj	
Mhill	 Ftoni	
Mikel		 Paplekaj	
Ndoc	 Bregu	
Ndue	 Selmani	
Nush	 Kaçaj	
Pal	 Rranxburgaj	
Paulin	 Ndoj	
Paulin	 Lukani	
Petrit	 Ujka	
Pjerin	 Kalaj	
Pjerin	 Bruçaj	
Pjeter	 Dreshaj	
Prek	 Spaqi	
Prek	 Gjonaj	
Rajmonda	 Derza	
Sokol	 Ujka	
Suela	 Mangelli	
Tome	 Ivanaj	
Tot	 Prekulaj	
Valete	 Gjokaj	
Viktor	 Gjoka	
Vitor	 Mernacaj	
Zef	 Deklaj	

 
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene … $500 Ed Shkreli  
 
Ton	Vocaj																																 20000	
Pjeter&Bep	Dreshaj	 12000	
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Anton	Malaj	 11000	
Sokol	Sterbyci	 11000	
Prek	Gjonaj	 10000	
Lec	Gashaj	 10000	
Aleks	Coku	 9000	
Fred	Kalaj	 7000	
Luigj	Narkaj	 6000	
Luk	Gjolaj	 6000	
Sokol	Noshi	 6000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Arben	Toma	 5000	
Kreshnik	Kapaj	 5000	
Mario	Martini	 5000	
Miri	Sufaj	 5000	
Paulin	Marku	 5000	
Tonin	Kastrati	 5000	
Arben	Pepa	 5000	
Anton	Brunga	 4000	
Luvigj	Lallinaj	 4000	
Mirash	Lallinaj	 4000	
Nush	Dokaj	 4000	
Pjerin	Bruçaj	 4000	
Tom	Prekulaj	 4000	
Dritan	Lumaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Prek	Spaqi	 3000	
Prek	Lekaj	 3000	
Mhill	Bregu	 3000	
Altin	Miri	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							 2000	
Artan	Vuksani	me	vellezer	 2000	
Besnik	Arinaj	 2000	
Edi	Linadi	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Ergys	Ndreu	 2000	
Fabjan	Pllumaj	 2000	
Gjelosh	Vushaj	 2000	
Jetnor	Smakaj	 2000	
Klodian	Tafilaj	 2000	
Luigj	Gojani	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Petrit	Ujkaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol	Gashaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	

Vasel	Nush	Dreshaj	 2000	
Gjergj	Gjinaj	 1500	
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	
Ardian	Stolaj	 1000	
Dede	Ukaj	 1000	
Don	Ambroz	Demaj	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Ferdinand	Grabanica	 1000	
Gentjan	Lelcaj	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjon	(Gjoro)	Kaçaj	 1000	
Gjon	Dreshaj	 1000	
Ladi	Lumaj	 1000	
Lec	Ndoj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Leke	Kapllaj	 1000	
Leke	Koja	 1000	
Leonard	Pepaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Martin	Marashaj	 1000	
Martin	Pjetri	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndoc	Bregu	 1000	
Ndue	Cacaj	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Nikolin	Vukelaj	 1000	
Paulin	Ndoj	 1000	
Peri	Kercaj	 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	
Viktor	Gjokaj	(Dokaj)	 1000	
Vilson	Prekaj	 1000	
Ylli	Beqiri	 1000	

Zoti ua shtoftë e ua shpërbleftë në të mira 
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Papa: të dëshmohet bukuria e martesës; pranë 
çifteve në krizë 
 
Duke u takuar në Lateran me pjesëmarrësit e kursit të 
formimit për martesën e familjen, Ati i Shenjtë uron një 
“katekumenat të vazhdueshëm” për çiftet.  
R.SH. - Vatikan 
Kisha duhet të mirëpresë edhe çiftet, që bashkëjetojnë. 
Për të martuarit, është i nevojshëm një shoqërim kishtar 
edhe në vitet pas martesës. Papa Françesku prek edhe një 
herë temat e Nxitjes Apostolike “Amoris Laetitia”, në 
takimin e djeshëm me pjesëmarrësit e Kursit të formimit, 
organizuar nga dioqeza e Romës dhe nga Gjykata e Rotës 
Romake mbi “Martesën e familjen”. Në audiencën e 
pasdites, në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran, ishin të 
pranishëm famullitarë, diakonë, bashkëshortë dhe 
veprimtarë të baritorisë familjare. 
         Uroj – thotë Ati i Shenjtë – që horizonti i baritorisë 
familjare dioqezane të zgjerohet gjithnjë e më shumë, 
duke marrë stilin tipik të Ungjillit, duke takuar e 
mirëpritur edhe ata të rinj, që vendosin të bashkëjetojnë 
pa u martuar. Duhet t’u dëshmojmë atyre bukurinë e 
martesës! 
         Për Papën Françesku është e nevojshme që Kisha t’i 
mbajë dyert e hapura e afërsia e saj të mos ndalet vetëm 
tek “çiftet e rregullta”, pasi pikërisht ato, që konsiderohen 
si jashtë normave, kanë më tepër nevojë për fjalën e 
praninë e krejt bashkësisë së krishterë. Ati i Shenjtë bën 
thirrje të jemi “veprimtarë të paqes e të ngushëllimit, 
sidomos për njerëzit, që kanë më tepër nevojë për 
mbështetje e kujdes baritor”. 
Të shoqërohen vazhdimisht çiftet, edhe pas martesës 
         Përsa i përket martesës, Françesku nënvizon se ajo 
nuk është vetëm “ngjarje shoqërore”, për të shkuar në 
kishë të veshur bukur e për të bërë festë, por “Sakrament i 
vërtetë, që kërkon përgatitje të përshtatshme dhe kremtim 
të vetëdijshëm”. Lidhja martesore kërkon nga të fejuarit 
“një vendim të ndërgjegjshëm, që e ka qendrën në 
vullnetin për të ndërtuar së bashku diçka, e cila nuk duhet 
tradhtuar apo braktisur kurrë”. 
         "Në dioqeza të ndryshme të botës – shpjegon 
Bergoglio – po ndërmerren nisma për t’ia përshtatur 
baritorinë familjare gjendjes aktuale”, duke nënkuptuar, 
së pari, “shoqërimin kishtar të të fejuarve drejt 
martesës”. 

Bashkëshortët me përvojë të dëshmojnë për të rinjtë 
         Sipas Papës, të fejuarit duhet të kenë mundësi të 
marrin pjesë në seminare dhe në ushtrime shpirtërore e 
lutje, ku drejtuesit të mos jenë vetëm meshtarë, por edhe 
çifte të konsoliduara, me përvojë familjare, si edhe 
ekspertë në disiplinat psikologjike. Problemet pas 
martesës, nënvizon Ati i Shenjtë, e kanë zanafillën në 
papjekurinë e çiftit, por edhe në mungesën e një feje të 
qëndrueshme e në mangësitë e shoqërimit kishtar, që i lë 
bashkëshortët vetëm. E kështu, ata e ndjejnë veten të 
papërshtatshëm për martesë, sidomos kur përballen “me 
rëndësinë dhe vlerën e martesës së krishterë, përsa u 
përket çështjeve konkrete që lidhen me pazgjidhshmërinë 
e saj e deri tek transmetimi i jetës e tek besnikëria”. 
         Prandaj, Papa thekson nevojën e katekumenatit të 
vazhdueshëm për sakramentin e martesës, i cili ta 
shoqërojë çiftin gjatë përgatitjes, gjatë kremtimit e edhe 
pas martesës, të paktën për vitet e para të jetës 
bashkëshortore. 
Në raste të veçanta, shoqërimi drejt pavlefshmërisë së 
martesës 
         E megjithatë, në rastet kur bashkëshortët hyjnë në 
krizë të rëndë e kanë probleme serioze, “për t’u vlerësuar 
me drejtësi e liri të brendshme”, nënvizon Ati i Shenjtë, 
“duhen dhënë këshilla të përshtatshme për të ndërmarrë 
udhën e procesit të anulimit”, pra, të shpalljes së 
pavlefshmërisë së martesës. 
         Ata, që e kuptojnë se bashkimi i tyre nuk është 
martesë e vërtetë sakramentore e duan të dalin nga kjo 
gjendje, – përfundon Papa –  duhet të kenë mundësi të 
gjejnë tek ipeshkvijtë, meshtarët dhe veprimtarët baritorë, 
mbështetjen e nevojshme, e cila shprehet  jo vetëm në 
komunikimin e normave juridike, por, para së gjithash, 
përmes dëgjimit e mirëkuptimit. 
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