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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 

 

 
 

I përshtatshëm për Mbretërinë 
 

26 Qershor 2016 

Kur erdhi koha që Jezusi të jetë ngritur nga kjo botë, mori vendim të palëkundshëm të shkojë në 
Jerusalem. Përpara i dërgoi lajmëtarët e vet. Këta shkuan dhe hynë në një fshat samaritanësh për të 
përgatitur ardhjen e tij. Por ata s’deshën ta pranojnë aty, sepse ishte nisur për Jeruzalem. Kur e panë 
këtë gjë, nxënësit – Jakobi e Gjoni – thanë: “Zotëri, a do të urdhërojmë që zjarri të zbresë nga qielli e 
t’i zhbijë?” Jezusi u kthye kah ata dhe i qortoi. Dhe u nisën për një fshat tjetër.  Ndërsa po bënin rrugë, 
një njeri i tha: “Unë dua të vij pas teje kahdo që të shkosh!” Jezusi i përgjigji: “Dhelprat i kanë strofujt 
e vet, edhe shpendët e qiellit çerdhet, kurse Biri i njeriut nuk ka ku ta mbështesë kokën!” Një tjetri i 
tha: “Eja pas meje!” Por ai i përgjigji: “Zotëri, më lejo të shkoj një herë e ta varros tim atë!” “Lëri – i 
përgjigji Jezusi – që të vdekurit t’i varrosin të vdekurit e vet, e ti shko e prediko Mbretërinë e Hyjit!” 
Atëherë i tha një tjetër: “Unë po vij me ty, Zotëri, por më jep leje njëherë të shkoj e të përshëndetem 
me anëtarët e familjes sime.” “Kushdo – i përgjigji Jezusi – që vë dorën në parmendë dhe sillet e 
shikon mbrapa, nuk është i përshtatshëm për Mbretërinë e Hyjit!” Lk 9, 51-62 
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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…  
 
27 Qershor Shen Cirili i Aleksandrise 
28 Qershor Shen Ireneu 
29 Qershor Pjetri dhe Pali apostuj 
30 Qershor Martiret e pare te Romes 
02 Korrik  Shen Bernardini 
Haku Kishes 2016…  E ka dhene:  

Aleks	 Dragu	
Aleks	 Coku	
Aleksander	 Agraja	
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	



 

      3 

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	

 
Picnic/Festival	 Day	 me	 1	 gusht	 te	
qendra	kroate	ne	Norval 
 
 
 

 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 

Çelësi i fjalëve të Kishës: 
Pusi i Marisë, qeta e Zotit

Sot, do të vijojmë t’ju flasim për 
dhuratën e ujit, bërë nga Hyji për të 
gjithë njerëzit, nga ku rrjedh detyra e secilit 
për t’ua shuar etjen vëllezërve, vepër mëshire 
kjo. Do t’ju flasim për pusin e Marisë, jo 
të Zojës së Bekuar, por të motrës së 
Moisiut e të Aronit, për të cilin flet Libri i 
Daljes dhe ai i Numrave në Bibël. Por do të 
flasim edhe për ujin e gjallë. 
Sipas traditave të lashta judaike, dhurata e 
ujit në shkretëtirë lidhet veçanërisht me 
figurën e Marisë. Të gjitha ngjarjet kryesore 
të jetës së Marisë shoqërohen me ujin. 
Akoma fëmijë, vërejti nga larg vëllain e saj, 
Moisiun, të braktisur në një shportë mbi ujrat 
e Nilit dhe ndërhyu që t’i besohej nënës së 
vet për t’i dhënë gji e për t’u kujdesur për të. 
Pas kalimit në mes të ujrave të ndara të Detit 
të Kuq, këndoi në breg të detit, këngën e 
fitores: “Le t’i këndojmë Zotit, sepse 
mrekullisht ngadhënjeu: kalë e kalorës 
plandosi në fund t’detit!” (Dal 15,1). 
Më vonë, kur populli fushoi në Refidim e po 
vdiste nga etja, sipas Talmudit hebraik (tekst 
i shenjtë i hebrenjve, pas Biblës), u duk pusi i 
Marisë: “Ja se me çfarë ngjante pusi, që i 
shoqëronte hebrenjtë në shkretëtirë: ngjante 
me një shkëmb të shpuar si të ishte sitë, nga 
vrimat e së cilës rridhte uji, sikur dilte nga 
një shishe. Pusi rrotullohej, ngjitej e zbriste: 
ngjitej me ta nëpër male, zbriste në lugina; 
aty ku ndaleshin hebrenjtë, pusi ndalej e 
rrinte drejt, gjithnjë në përkim me Tendën e 
takimit. Atëherë, uji ngjitej lart në formë 
shtylle; çdo princ hapte një brazdë me 
shkopin e vet dhe e çonte ujin drejt fisit apo 
familjes së vet” (Tosefta-Sukka 3). 
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Ky pus e shoqëroi popullin në rrugën e tij në 
shkretëtirë derisa ishte gjallë Maria. Vërtet, 
ashtu si uji u dha për meritë të Marisë, 
kështu, pasi vdiq ajo, u zhduk edhe pusi: 
“Dhe izraelitët, mbarë bashkësia, arritën në 
shkretëtirën Sin. Ishte muaji i parë. Populli 
nguli në Kades. Këtu vdiq Maria dhe qe 
varrosur në të njëjtin vend. Pasi nuk kishte 
ujë për popull, u bashkuan kundër Moisiut e 
Aronit” (Nm 20, 1-2). 
Teksti biblik jep një lajm pas tjetrit, pa i 
lidhur ndërmjet tyre, por sipas literaturës 
rabinike, kjo lidhje ekziston: “Meqë pusi ishte 
dhuruar për meritë të Marisë, kur ajo vdiq, 
pusi u fsheh dhe nuk pati më ujë për 
bashkësinë” (Targum i Num 20,2). Sipas 
kësaj tradite, Izraeli merr tri dhurata për 
meritë të tri figurave të mëdha të Daljes nga 
Egjipti: pusin, pra, ujin, për meritë të Marisë; 
shtyllën me re, për meritë të Aronit; manën, 
për meritë të Moisiut. Por këto dhurata u 
zhdukën, sapo vdiqën njerëzit, që kishin 
ndërmjetësuar pranë Zotit për to. 
Pas vdekjes së Marisë, pusi u zhduk, por 
populli vuante nga etja. Atëherë Zoti pati 
mëshirë për të dhe bëri të dilte ujë nga 
shkëmbi. Populli nuk mërmëriti më, por 
këndoi me gëzim: “Gurgullo, o pus! 
Brohoritni! Pus që e çelën princërit, që e 
thelluan bujarët me skeptër, me shkopinjtë e 
tyre”(Nm 21, 17b-18). Pusi ekzaltohet nga 
kënga e popullit, si burim uji nga më i freskëti 
e më i bollshmi, që rrjedh nga qielli e zbret 
deri në ferr. Këto janë ujrat e amshuara, 
rezervë e pashterrshme force dhe virtyti, feje 
e shpresë për Izraelin e për të gjithë njerëzit, 
që shkojnë ta shuajnë aty etjen. 
Edhe pseudo- Filoni në “Liber antiquitatum 
biblicarum” e citon këtë pus: “për dyzet vjet 
me radhë Ai (Hyji) bëri të burojë një pus, që 
t’i ndiqte dhe ai i ndoqi në shkretëtirë për 40 
vjet…” (L.A.B. 10,7; 11,15). E në një pjesë të 
Letrës drejtuar Korintasve gjejmë gjurmën e 
këtij pusi, krijuar që nga zanafilla, që e 
shoqëronte popullin e Izraelit në shtegtimin e 
tij deri në Tokën e Premtuar: “Të gjithë pinë 
të njëjtën pije shpirtërore: pinin nga qeta 
shpirtërore që i përcillte” (! Kor 10,4). Këtu 
Shën Pali Apostull i referohet interpretimit 
rabinik të shkëmbit lëvizës dhe e plotëson 
atë: ajo qetë, pra, ai shkëmb, është Krishti, 
dhe uji u gjallë, që e shuan vërtet etjen, 
është ai që rrjedh nga brinja e tij e shporuar 
në kryq. 

 
Pope Francis 
✔ 
 @Pontifex 
The commitment to full unity and cooperation 
among all the Lord’s disciples is like a radiant 
light in a dark night. 
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