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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 

 

 
 

Unë i njoh  
 

17 Prill 2016 

Në atë kohë, Jezusi tha: “Dhentë e mia e dëgjojnë zërin tim; unë i njoh dhe 
ato vijnë pas meje. Unë u jap jetën e pasosur, kurrë nuk do të sharrojnë: 
askush nuk do t’i rrëmbejë prej dorës sime. Ati im që m’i dha, është më i 
madh se të gjithë dhe askush s’mund t’i rrëmbejë nga dora e Atit. Unë dhe 
Ati jemi një”. Gjn 10, 27-30 
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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…  
 
19 Prill  Shen Leoni 
21 Prill  Shen Anselmi 
22 Prill  Shen Polikroni 
23 Prill  Shen Gjergji 
 
Haku Kishes 2016…  E kane dhene:  

Aleks	 Dragu	
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	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjovalin	 Selmani	
Ilir	 Frrokaj	
Lec		 Gashaj	
Lek	 Kapllaj	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Nik	 Biqi	
Nikolin	 Vukelaj	
Nue	 Nikci	
Pal	 Rranxburgaj	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter/Bep	 Dreshaj	

Prek	 Gjonaj	
Prek	 Frani	
Prel	 Pepushaj	
Pren	 Prekaj	
Sokol	 Gashaj	
Taulant	/	Elvis	 Gjerkaj	
Tonin	 Ndoja	
Tonin		 Kastrati	
Tot	 Prekulaj	
Vladimir	 Doda	
Zef	 Shkreli	

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 Prill…  
 
Lec Gashaj $5000 
 
Ton	Vocaj		 10000	
Luk	Gjolaj																																																									 5000	
Paulin	Marku	 5000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								 2000	
Artan	Vuksani	me	vellezer		 2000	
Aleks	Dragu		 2000	
Anton	Malaj																																					 2000	
Prek	Gjonaj																																																			
Lek	Selmani		

2000
1500	

Arben	Therqaj																													 1500	
Erald	Islami	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit		Ujkaj																		 1000	
Fatmir	Qosaj	 500	
Pal	Rranxburgaj		 500	
Ernesto	Ujka																																											US	 300		
Pren	Prekaj	 200	
Luc	Gjokaj	 100	

	

	



 

      3 

 
Picnic/Festival Day me 1 gusht te 
qendra kroate ne Norval 
 
Përvjetori i lindjes së 
martirit Atë Luigj Paliq 

 
Martiri Atë Luigj Paliq lindi në 
Janjevë, dioqeza e Shkupit e 
Prizrenit, më 14 prill 1878. Prindërit 
Toma e Paulina e pagëzuan me emrin 
Mati. Që i vogël u thirr nga Zoti për 
rrugën rregulltare në radhët e fretërve të 
vegjël françeskanë. Studioi në Shkodër, 
Troshan e Itali, ku më 23 shtator 1896 
veshi zhgunin e Shën Françeskut. Kushtet 
e përkohshme i bëri më 23 shtator 1897, 
të përjetshmet, më 8 dhjetor 1901. Mbas 
meshës së parë, më 20 prill 1903, nisi 
misionin si bari i shpirtrave në Baz, 10 
orë larg Lezhës, e njëkohësisht mblodhi 
lëndën që i nevojitej për ndërtimin e 
Kishës së re të Gllogjanit. 
 
Nga fundi i shkurtit 1913 malazezët 
filluan persekutimin e shqiptarëve 
katolikë, duke nxjerrë si pretekst 
dorëzimin e armëve. Bariu trim u kap e u 
burgos në burgun e Gjakovës, në sa 
vizitonte besimtarët e shpërndarë në 
fshatra të ndryshme, për t'i përforcuar në 
fenë e të parëve, e cila ishte në rrezik. I 
kërkuan ta mohojë publikisht këtë fe. E 
dërmuan me shuplaka e me shkopinj, e 
pështynë, e fyen, pastaj e nxorën para 
një gjykate, që e ngarkoi me shpifje. Së 
fundi, me 52 të burgosur të tjerë, e nisën 

rishtas për Pejë. Pater Luzi ishte gjysmë i 
zhveshur, i mbuluar me plagë. 
 
Dëshmitarët e kësaj ngjarjeje treguan më 
pas se ai nuk mund të ecte më. Atëherë 
nisi të hiqej zvarrë, i ngacmuar, i 
pështyrë, i shtyrë nga ushtarët. I 
mungonte vetëm Kryqi, për t'i përngjarë 
plotësisht Krishtit. Një pop i bëri thirrjen e 
fundit të ndërronte fenë, në se nuk donte 
të humbiste jo vetëm kokën, por dhe 
shpirtin, i cili do t'i digjej në fund të 
skëterrës. Ai s'u përkul, nuk u thye as 
nga mundimet e as nga premtimet. U 
tregoi atyre njerëzve të armatosur deri në 
dhëmbë se për të feja e populli i tij vlenin 
më shumë se vetë jeta. E mbytën më 7 
mars 1913, duke e shporuar me bajoneta 
e kështu e bënë edhe më të ngjashëm me 
Krishtin e i falën një martir të ri Kishës 
katolike në Shqipëri. 
 
Gazetat evropiane të kohës, si e 
përshkruanin këtë ngjarje të shëmtuar, 
shkruanin: "Nuk mund të mendohet që 
një punë e tillë të ngjasë në Evropën e 
shekullit XX". Gjithsesi askush nuk e luajti 
gishtin për t'ia prerë rrugën tragjedive të 
tilla, për t'i dhënë fund martirizimit të të 
krishterëve në trojet shqiptare. Pas Atë 
Luzit, mbytur barbarisht nga serbët, do të 
binin në fushën e betejës për mbrojtjen e 
Ungjillit të Krishtit disa qindra të tjerë. 
 
E Evropa, rishtas me gojë hapur, sikur 
trojet shqiptare të mos ishin pjesë e saj, 
do të çuditej duke parë si në Kolosetë 
moderne bijtë e Krishtit vijonin ta 
dhuronin pa kursim gjakun për Kishën e 
tyre, për popullin e tyre, për Atdheun e 
tyre e, pse jo, edhe për një Evropë më të 
krishterë, më të mirë! Shumë bujë bëri 
vdekja e tij. E shumë hetime e bisedime 
diplomatike shkaktoi. 
Më në fund, më 7 tetor 1913, në praninë 
e Kolonelit austro-hungarez Schueler, 
përfaqësuesit të qeverisë malazeze 
Sposojeviç, Imzot Lazër Mjedës dhe një 
turme pafund me rregulltarë e besimtarë, 
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u bekua guri i parë i Kishës së re në 
Gllogjan. Të nesërmen, më 8 tetor 1913, 
e njëjta turmë u mblodh afër Janoshit, te 
varri i Atë Luzit, mbi krye të të cilit ishte 
vendosur një Kryq hekuri me këtë 
mbishkrim: "P. Aloysius Paliq, ndërroi jetë 
në vitin e Hyjit 1913" . 
Ky varr, ku Imzot Mjeda çoi meshën e 
parë për shpirt të martirit, është kthyer 
prej kohe në vend shtegtimi e në të 
ardhmen urojmë të kthehet në një altar 
të ri. Martiri fitoi! 
 
Pope makes emotional visit 
to refugees at Moria camp 
(Vatican Radio)  Pope Francis on Saturday 
made an emotional visit to the Moria 
refugee camp on the Greek island of 
Lesbos where he met and chatted with its 
inmates, some of whom broke down in 
tears when they met him. 
The Pope was accompanied on his tour by 
the spiritual leader of the Orthodox world, 
the Ecumenical Patriarch of Costantinople, 
Bartholomew I and the Greek Orthodox 
Archbishop of Athens and All Greece, 
Ieronymos II. The Pope, Patriarch and 
Archbishop shook hands and chatted 
briefly with some of the refugees inside 
the camp.  
More than 3,000 refugees and migrants 
are being held at Moria that has 
effectively being transformed into a de 
facto detention centre after the recent 
deal signed between the EU and Turkey. 
Under the terms of this deal, refugees 
and migrants whose asylum claims are 
refused or who do not make a claim, are 
to be deported back to Turkey. 
There were a number of poignant 
moments during the visit when several 
refugees and migrants broke down in 
tears as they met the Pope and the other 
religious leaders during their tour of the 
facility. 
One man sobbed loudly as he knelt down 
before a visibly moved Pope Francis and 
asked God to bless him. The Pope listened 

in silence and then spoke some words of 
comfort to the man. 
 

 
 

 
 
Radio Maria! Degjoje drejtperdrejt live 
ne www.radiomaria.al  

 

 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. 
 


