
      1 

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 

  

Dhuro një buzëqeshje  
 

2 Shtator 2018 

Në atë kohë, rreth Jezusit u bashkuan farisenjtë dhe disa skribë që kishin ardhur nga Jerusalemi. Ata vunë re 
se disa prej nxënësve të tij po hanin bukë me duar të papastra, domethënë të palara. Tashti farisenjtë dhe 
mbarë hebrenjtë nuk hanë bukë pa i larë duart deri në bërryl për arsye të dokeve të të parëve. As kur kthehen 
nga tregu nuk hanë gjë pa u larë më parë. Janë edhe shumë gjëra tjera që i mbajnë për shkak të traditës: larje 
gotash, katrovash e enësh tryezash. Prandaj farisenjtë dhe skribët e pyetën Jezusin: “Pse nxënësit e tu nuk i 
mbajnë traditat e të parëve, por hanë bukë me duar të papastra?” Ai u përgjigj: “Mirë parafoli për ju, o 
shtiracakë, Isaia, kur shkroi: ‘Ky popull më nderon me buzë, kurse zemra e tyre është larg meje. I kotë është 
kulti që më bëjnë, kur mësojnë kinse mësim të Hyjit – rregulloret që i qitën njerëzit.’ Ju lini pas dore 
urdhërimin e Hyjit e mbani traditat e njerëzve.” Atëherë e thirri përsëri popullin rreth vetës dhe i tha: “Më 
dëgjoni të gjithë dhe mbani mend! S’ka asgjë përjashta njeriut që mund ta bëjë atë të papastër duke hyrë në të, 
por çka del prej njeriut – ajo e bën të papastër. Sepse prej brendisë – prej zemrës së njeriut rrjedhin: mendimet 
e këqija, llojet e ndryshme të fëlligështisë, vjedhjet, vrasjet, kurorëthye-rjet, dëshira e tepruar e pasurisë, 
mashtrimet, shfrenia, smira, blasfemitë, krenia, marrëzia. Të gjitha këto të këqija dalin nga brenda dhe e bëjnë 
njeriun të papastër.” Mk 7, 1-8.14-15.21-23 
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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…  
 
03 Shtator Shën Gregori i Madh 
04 Shtator Shën Roza 
05 Shtator Shën Tereza e Kalkutës 
07 Shtator Shën Regjina 
08 Shtator Lindja e Zojës 
 
Haku Kishës 2018…  Artan Vuksani, Aurel 
Avullija 
Aleks		 Dragu	
Aleks		 Coku	
Anton		 Malaj	
Arben	 Therqaj	
Arben	 Pepa	
Arben	 Toma	
Arben	 Lekaj	
Beniamin	 Hasko	
Brigen	 Toma	
David	 Shtjefhilaj	
Dod	 Ndreu	
Edi	 Linadi	
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	
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	
Paulin	 Ndoj	
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 …  
Ton	Vocaj																																 20000	
Pjeter&Bep	Dreshaj	 12000	
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	
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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	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 shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
 

 
Një shenjte për ateistët e për bashkëshortët: Nënë 
Tereza, sipas atë Cantalamessa 
Që sot, në librari, “Nënë Tereza – Një shenjte për ateistët 
e për bashkëshortët”, përmbledhje e predikimeve të 
Ardhjes të predikatarit të Shtëpisë Papnore, atë Raniero 
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Cantalamessa, kushtuar lajmëtares së shndritshme të 
dashurisë së Zotit. 
Guri i parë mbi të cilin mbështetet shenjtëria e Nënë 
Terezës është “përgjigjja ndaj thirrjes” së Zotit”, “bindja 
ndaj frymëzimit hyjnor, shoshitur e pranuar si të tillë”. 
Kështu thoshte predikatari i Shtëpisë Papnore, atë 
Raniero Cantalamessa, në dhjetor 2003, pak pas lumnimit 
të Nënë Terezës, më 19 tetor të atij viti. Kapuçini pati 
mbajtur predikimet e Kohës së Ardhjes në Kapelën 
“Redemptoris Mater” të Pallatit Apostolik, në praninë e 
Papës Gjon Pali II dhe të Kuries Romake. Tani, në prag të 
5 shtatorit - festa liturgjike e shenjtes shqiptare të 
bamirësisë dhe dita e kthimit të saj në Shtëpinë e Atit 
Qiellor - i përmbledh këto meditime në një libër, që doli 
sot në libraritë italiane. Siç ju njoftuam edhe dje, titulli 
është “Nënë Tereza – Një shenjte për ateistët e 
bashkëshortët”, botuar nga paolinët. Po ja ç’na thotë vetë 
atë Cantalamessa në mikrofonin tonë, duke filluar nga 
thirrja e Nënë Terezës… 
         Përveç thirrjes së parë, që e bëri rregulltare, pati një 
thirrje të dytë, me të cilën Zoti i kërkonte ta linte urdhërin 
rregulltar, jetën e deriatëhershme, për të filluar një vepër, 
që fillimisht e trembi: duhej të themelonte një urdhër të ri 
murgeshash indiane, që t’u shërbenin më të varfërve ndër 
të varfër. Unë e krahasoj këtë thirrje me atë të Abrahamit, 
i cili nuk kishte arsye morale për të dalë nga Uri i 
Kaldenjve, por Zoti i kërkoi pikërisht këtë. E në fakt, 
Nënë Tereza rezistoi pak në fillim, sepse ia kalonte mirë 
në urdhërin e murgeshave të Loretos. Por kështu është 
gjithmonë fillimi i një aventure shenjtërie. T’i përgjigjesh 
thirrjes është gjithnjë diçka e re, e për të, fjala ishte për 
veprën e jashtëzakonshme, që e njohëm më vonë. 
         Ju ndaleni edhe mbi terrin e shpirtit, që e shoqëroi 
jetën tokësore të Nënë Terezës. Si arriti, kjo shenjte e 
madhe, ta dojë edhe këtë “natë”? 
         Ky qe elementi, që e turbulloi pak botën, kur u 
publikuan ditaret e Nënë Terezës, sepse ajo fliste për këtë 
errësirë, si për një “mungesë të Zotit”, madje, besonte 
praktikisht se ishte ateiste e se nuk e ndjente Hyjin. Ky 
është shpjegim shumë klasik në krishterim: nata e errët e 
Shpirtit. Disa shpirtra janë të thirrura ta jetojnë praktikisht 
mungesën e Zotit. Natyrisht, Hyji është më se i pranishëm 
në to, por nuk e ndjejnë. Kjo është provë purifikimi: 
shërben për purifikimin e shenjtorëve. Në predikim, unë 
them se tek Nënë Tereza, kjo natë e shpirtit kishte edhe 
qëllime të tjera, shpjegime të tjera. Një shpjegim është se 
kjo natë e mbronte, si të ishte ndonjë tutë amianti: atë, që 
duhej të përballonte zjarrin e mediave. Prandaj, ky 
boshllëk i brendshëm, ky “shkretim”, e mbronte nga 
dehja e famës. Sipas meje, ka edhe një shpjegim tjetër: 
Nënë Tereza përjetonte atë, që përjetojnë ateistët - një 
kategori e veçantë e tyre. Janë ata, që nuk mburren me 
ateizmin, por e jetojnë si ankth ekzistencial, si boshllëk të 
brendshëm. Siç thoshte Albert Camus, janë “shenjtorë pa 
Zot”. Shenjtëri, që del në pah nga përkushtimi për të 
tjerët, por pa besim në Zotin. Nënë Tereza e ka jetuar disi 
këtë situatë, prandaj, për këtë them se është shenjte për 

ateistët. E, edhe për bashkëshortët, sepse ka një analogji 
me martesën, në të cilën, fillimisht, ndodh ashtu siç 
ndodh me jetën e shenjtorëve: në fillim ka tërheqje 
reciproke, ngushëllim i njërit për tjetrin e, pak nga pak, 
mund të vijë koha në të cilën nuk provohet më asgjë e 
duhet vazhduar të duash jo për shkak të ngushëllimit që 
merr nga tjetri, por për hir të dashurisë së pastër. E Nënë 
Tereza është pak shembulli i kësaj situate: nguli këmbë, 
vazhdoi të dojë, edhe kur nuk ekzistonte më tërheqja 
fillestare. Kjo e purifikon dashurinë. E në të vërtetë, 
shumë bashkëshortë thonë se pas një farë kohe, dashuria, 
që ndërkohë piqet, është më e pastër se më parë. 
         Në vitin 2003, ju predikuat në Kapelën 
“Redemptoris Mater” në praninë e Gjon Palit II, i cili 
ishte tashmë, shumë i sëmurë. Nënvizuat se Papa Vojtila 
po konsumohet prej vitesh në “shërbim të Shpirtit”. Cili 
është burimi i këtij shërbimi të Papës Gjon Pali II dhe të 
Nënë Terezës, të dy shenjtorë e miq? 
         Nënë Tereza kishte – si të thuash - dy shndritje: 
njëra ishte ‘sitio’ (kam etje) për Jezusin, etja për dashuri; 
tjetra, shërbimi për të varfërit. E duke folur për shërbimin 
ndaj të varfërve, kujtoja se për Nënë Terezën, varfëria më 
e madhe ishte ajo e Zotit, varfëria e Shpirtit Shenjt. Papa 
Vojtila ka qenë shembull në këtë përkushtim në shërbim 
të Shpirtit: ishte shkrirë për këtë e, në atë çast, duke qenë 
në ato kushte sëmundjeje, që i kujtojnë të gjithë, mund 
t’ia lejoja vetes t’i flisja gati drejtpërdrejt. Prandaj, në një 
pikë të caktuar, i drejtohesha atij, kur thoja se pati dhënë 
shembullin e një jete, shkrirë për të tjerët. 
 
Pope Francis @Pontifex  
The love of Christ, welcomed with an open 
heart, changes us, transforms us, and makes 
us able to love 
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