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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 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

Duani njëri tjetrin 
 

10 Maj 2015 

Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju 
kam dashur ju. Qëndroni në dashurinë time! Nëse i mbani urdhërimet e mia, do të qëndroni 
në dashurinë time, sikurse edhe unë që i mbaja urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në të. Ju 
thashë këto, që gëzimi im të jetë në ju e gëzimi juaj të jetë i plotë. Ky është urdhri im: duani 
njëri-tjetrin sikurse unë ju desha ju! Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregojë është: 
të japë jetën e vet për miqtë e vet. Ju jeni miqtë e mi nëse bëni çka ju urdhëroj unë. Nuk ju 
thërras më shërbëtorë, sepse shëbëtori nuk di çka bën zotëria i tij; unë ju quajta miq, sepse ju 
zbulova gjithçka që dëgjova prej Atit tim. Ju nuk më zgjodhët mua, por unë ju zgjodha ju dhe 
ju caktova të shkoni e të jepni fryt, e fryti juaj të qëndrojë; dhe që Ati t’ju japë çkado të kërkoni 
në Emër tim. Këtë gjë ju urdhëroj: duani njëri-tjetrin!” Gjn 15, 9-17 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12 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... 
13 Maj  Zoja e Fatimas  
14 Maj  Te Ngjiturit e Jezusit ne qiell 
15 Maj  Shen Izidori 
16 Maj  Shen Honorati 
 
 
Viti 2015, kalendar aktivitetesh…  
Te	   dielen	   9	   Gusht	   dita	   e	   piknikut;	   te	  
dielen	   6	   Shtator	   shtegtimi	   ne	   Midland	  
Ontario;	  te	  shtunen	  28	  Nëntor	  Party	  festa	  
e	   Pavaresise;	   te	   shtunen	   19	   Dhjetor	  
Christmas	  Party. 
 

Haku Kishes 2015…  

E ka dhene Gjelosh Prel Vushaj. 
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. 
 
Kursi i gjuhes shqipe…  
Çdo	   te	  diele	  ne	  oren	  10:45	  te	  ambientet	  
e	   Kishes	   ne	   Browns	   Line	   vazhdon	   kursi	   i	  
gjuhes	  shqipe	  per	  femijet	  (Ph.	  416.503-‐4509)	  	  

 Diell dhe dritë jete 
Ne hemisferën veriore te Tokës muaji maj 
sjell gëzim të veçantë të një kohe më të 
nxehtë dhe ditëve më të gjata. Shkrimi 
Shenjt për Hyjin thotë që është burimi 
shenjtërie, Ai jeton në dritën e pakapshme. 
Jezusi është drita e botes, ai që të verbërve 
ua sjell dritën e syve. Ne na takon që të 
ecim si fëmijë drite. Drita është kusht që të 
mund të shohim dhe të ecim. Dielli na hap 
botën, na ushqen trupin dhe lëkurën duke 
na treguar se ende jemi gjallë. �O Zot, 
faleminderit për dritën dhe ndjenjën kur me 
ngroh dielli. Bëj që kurrë mos të harroj të 
jem mirënjohës/e për dritën e syve të mi 
dhe dritën e madhërishme. Kam nevojë për 
dritën tende dhe në momente të errëta të 
jetës kur jam i/e ekspozuar së keqes së 
kësaj bote. Ji drita e jetës sime. 

 
-------------------------------- 

 
Imzot Massafra: Papa 
Françesku përshëndet, bekon e 
përqafon popullin shqiptar

 
“E kujtoj me shumë përzemërsi e 
mirënjohje mikpritjen që më keni bërë. 
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Vizita në Shqipëri ka qenë ndër vizitat më 
të bukura që kam përjetuar. Transmetoni 
popullit shqiptar përshëndetjen, bekimin e 
përqafimin tim”. Kështu i tha Papa 
Françesku imzot Massafrës, gjatë takimit 
të djeshëm në Vatikan, që u mbajt në 
kuadrin e audiencës me Komitetin e 
përbashkët të Këshillit të Konferencave 
ipeshkëvnore katolike evropiane (Ccee) e 
të Konferencave të Kishave evropiane 
(Cec). 
Vëmendja ndaj ligjeve, që në emër të 
tolerancës, pengojnë lirinë e shprehjes 
dhe një angazhim të përbashkët ndaj 
emigrantëve: këtë u kërkoi Papa 
Françesku të gjithë të krishterëve të 
Evropës. Në audiencës e djeshme me 
Komitetin e përbashkët të Këshillit të 
Konferencave ipeshkëvnore katolike 
evropiane (Ccee) e të Konferencave të 
Kishave evropiane (Cec), Papa Bergoglio 
u kërkoi të krishterëve evropianë të mos 
ndahen mbi çështjet etike e 
antropologjike. Papa tërhoqi vëmendjen 
ndaj atij legjislacioni që, në emër të 
tolerancës, përfundon për t’i penguar e 
madje ndaluar të krishterët të shprehen 
lirisht. Nga Papa u drejtoi një thirrje të 
krishterëve për t’u angazhuar në favor të 
emigrantëve. E ndër anëtarët e Komitetit 
të përmendur, që dje në Vatikan u pritën 
në audiencë nga Papa, është edhe imzot 
Angelo Massafra, President i konferencë 
Ipeshkëvnore katolike të Shqipërisë e 
kryeipeshkëv i Shkodër-Pultit. Siç 
njoftuam më lartë, gjatë takimit të 
shkurtër me Imzot Massafrën, Papa 
Françesku kujtoi vizitën e tij në Tiranë 
dhe përmes prelatit shqiptar, përshëndeti, 
bekoi e përqafoi popullin shqiptar. 

 

 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. 
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Blessed	  Mother	  Teresa	  Financial	  Report	  -‐	  Operating	  Acct.	   	  	  
Revenue	  	  

	   	  
Jan-‐Jun	  2014	   Jul-‐Dec	  2014	  

1	   Offertory	  	  
	  

30,603.33	   37,898.12	  
2	   Other	  Parish	  Collections	  (Annual)	  

	  
29,333.76	   24,600.00	  

3	   Easter	  	  
	  

6,047.70	   5,093.10	  
4	   Baptism,	  Marriage,	  Funeral	  	  

	  
250.00	   1,000.00	  

	  	  
	   	  

66,234.79	   68,591.22	  
8	   Sundry	  Receipts	  	  

	   	  
	  	  

	  	   Reimbursment	  (Radio	  Maria)	  
	  

1,460.00	   	  	  
	  	   Christmas	  Party	  Nov	  Party	  	  

	   	  
4,000.00	  

9	   Special	  Diocesan	  Collection	  	  
	   	  

	  	  
	  	   Annual	  ShareLife	  Appeal	  	  

	  
577.30	   	  	  

Total	  Receipts	  for	  the	  Period	  
	  

68,272.09	   72,591.22	  
Cash	  balance	  at	  the	  beginning	  of	  the	  period	  

	  
110,636.84	   124,281.21	  

	  	   	  	   	  	   178,908.93	   196,872.43	  
Expenditure	  	   	  	   Jan-‐Jun	  2014	   Jul-‐Dec	  2014	  

1	   Salaries	  
	  

19,859.64	   16,954.90	  
4	   Office	  supplies,	  services	  	  

	  
3,334.18	   5,842.82	  

5	   Hydro,heating	  	  
	  

1,156.99	   917.25	  
7a	   Choir	  Music	  

	  
1,700.00	   800.00	  

7d	   Liturgical	  Expenses	  	  
	  

221.57	   	  	  
7	   Other	  Church	  Expenses	  	  

	   	  
465.71	  

8	   Hall	  Expenses	  	  
	  

435.38	   	  	  
9	   Rectory	  Expenses	  	  

	  
16,279.49	   12,322.42	  

10	   Diocesan	  Assessment	  	  
	   	  

6,554.00	  
10a	   Clergy	  Health/Pension	  	  

	   	  
13,850.00	  

11	   Sundry	  	  
	   	  

	  	  
	  	   Use	  of	  Church	  	  

	  
4,550.00	   4,950.00	  

	  	   Car	  repairs	  
	  

243.71	   2,182.07	  
	  	   Albanian	  Dinner	  (May	  18)	  

	  
4,386.76	   	  	  

	  	   Reimbursment	  (Radio	  Maria)	  
	  

1,460.00	   	  	  
	  	   Documentation	  Priest	  

	  
1,000.00	   	  	  

	  	   Christmas	  Party	  /Food/Rental	  	  
	   	  

9,489.00	  
	  	   Bus	  to	  Mid	  /Other	  	  

	   	  
2,785.50	  

Total	  Expenditure	  for	  the	  Period	  	  
	  

54,627.72	   77,113.67	  
Cash	  balance	  at	  the	  end	  of	  the	  period	  (from	  parish	  records)	   124,281.21	   119,758.76	  
	  	   	  	   	  	   178,908.93	   196,872.43	  
Blessed	  Mother	  Teresa	  Financial	  Report	  -‐	  Building	  Fund	  Acct.	   	  	  
Opening	  Balance	  	  

	   	  
58,103.94	  

Deposit	  	  
	   	   	  

16,365.71	  
	  	  

	   	   	  
19,494.53	  

Closing	  Balance	  	  
	   	  

93,964.18	  
Për	  çdo	  informacion	  kontakto	  në	  Browns	  Line	  me	  Barbara	  Bruno	  	   	  	   	  	  
çdo	  të	  hënë	  ora	  11-‐1	  Tel.	  647.558.9382	   	  	   	  	  

	   


