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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 

 

Kush ka vesh, le të dëgjojë!  
 

23 Korrik 2017 

Në atë kohë, Jezusi u tregoi edhe një shëmbëlltyrë tjetër: “Mbretëria e qiellit është e ngjashme me njeriun që 
mbolli farë të mirë në arën e vet. Ndërkohë që njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij, mbolli egjër nëpër grurë e 
shkoi. Kur u rritën të mbjellat dhe lidhën frytin, atëherë u duk edhe egjra. Shërbëtorët iu afruan zotit të shtëpisë 
dhe i thanë: ‘Zotëri, a nuk mbolle farë të mirë në arën tënde? Nga doli, pra, egjra?’ Ai u përgjigji: ‘Armiku e bëri 
këtë!’ Atëherë i thanë shërbëtorët: ‘A të shkojmë e ta mbledhim?’ ‘Jo – u përgjigj ai – se duke e mbledhur 
egjrën druaj se, bashkë me të, nxirrni edhe grurin! Lëni të rriten bashkë deri në të korra. Në kohë të korrjes do 
t’u them korrëtarëve: ‘Mlidhni më parë egjrën dhe lidheni duaj për ta djegur e grurin mbidheni në drithnikun 
tim’!”. Mandej u tregoi një shëmbëlltyrë tjetër: “Mbretëria e qiellit është e ngjashme me kokrrën e sinapit, të 
cilën njeriu e mori dhe e mbolli në arën e vet. Ajo është, pa dyshim, më e vogla ndër të gjitha farërat, por kur 
rritet, bëhet më e madhe se të gjitha barishtet, zhvillohet në lëndë, sa që shpendët e qiellit vijnë e bëjnë çerdhe 
në degë të tij”. U tregoi edhe një shëmbëlltyrë tjetër: “Mbretëria e qiellit i përngjan tharmit që e merr gruaja dhe 
e përzien me tri masë miell derisa të mbruhet të gjithë”. Të gjitha këto Jezusi ia tha popullt në shëmbëlltyra dhe 
asgjë nuk i thoshte pa shëmbëlltyra që të plotësohej fjala e profetit: “Do të flas në shëmbëlltyra, do të zbuloj 
gjëra të fshehura që nga krijimi i botës”. Atëherë e shpërndau turmën dhe hyri në shtëpi. Nxënësit iu afruan 
Jezusit dhe e pyetën: “Na e shtjello shëmbëlltyrën e egjrës së arës.” Ai u përgjigj: “Ai që mbjell farën e mirë, 
është Biri i njeriut. Ara është bota. Fara e mirë janë ata që i përkasin Mbretërisë. Egjra paraqet ata që i 
përkasin Qoftëlargut. Armiku që mbolli egjrën është djalli. Korrja është mbarimi i botës. Korrtarët janë engjëjt. 
Siç mblidhet egjra e digjet në zjarr; kështu do të ndodhë në mbarimin e botës. Biri i njeriut do t’i dërgojë engjëjt 
e vet për t’i mbledhur në Mbretërinë e tij të gjithë ngashnjyesit dhe ata që bëjnë keq, e do t’i hedhin në furrë të 
ndezur, ku do të jetë vaj e kërcëllim dhëmbësh. Kurse të drejtët, atëherë, do të shndrisin porsi dielli në 
Mbretërinë e Atit të tyre. Kush ka vesh, le të dëgjojë!” Mt 13, 24-43 
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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…  
25 Korrik  Shen Jakobi 
26 Korrik  Shna Prenda 
27 Korrik  Shen Joakimi dhe Ana 
28 Korrik  Shen Marta 
30 Korrik  Shen Pjeter Krizologu 
 
Pikniku/Festival 2017…  
Me date 12 gusht (orari 11am-10pm) te qendra 
kroate ne Norval do te zhvillohet si çdo vit dita e 
piknikut (ADRESA: 9118 Winston Churchill Blvd, 
Norval, ON, L0P 1K0) 
 
Haku Kishes 2017…  E ka dhene: Mark 
Ndoci 
  
Aleks	 Coku	
Aleks	 Zefi	
Aleksander	 Agraja	
Altin	 Miri	
Anton	 Malaj	
Arben	 Toma	
Arben	 Marku	
Arben	 Therqaj	
Arben	 Pepa	
Ardian	 Dashi	
Ariel	 Myrazi	
Artan	 Vuksani	
Balto	 Toma	(Simoni)	
Beniamin	 Hasko	
Brigen		 Tomaj	
Dede	 Ukaj	
Dritan	 Lumaj	
Edi	 Linadi	
Eduart/Aurel	 Avullija	
Emiljan	 Zadrima	
Frederik	 Gjergji	
Gjergj	 Nikolla	

Gjergj	 Gjinaj	
Ilir	 Shyti	
Ilir	 Frrokaj	
Kol	 Pepa	
Leke	 Kapllaj	
Ljuc	 Junçaj	
Lubo	 Gorvokaj	
Luigj	 Gojani	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj		 Lallinaj	
Marash	 Martinaj	
Marin	 Muzhani	
Mark	 Ndoci	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Mirash	 Lallinaj	
Ndue	 Cacaj	
Nikolin	 Vukelaj	
Nikolle	 Lumaj	
Nush	 Dokaj	
Nush	 Kacaj	
Oltion	 Shaba	
Paulin	 Marku	
Paulin	 Lukani	
Pjerin	 Brucaj	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter	&	Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Spaqi	
Prek	 Lekaj	
Tefe	 Ndoci	
Ton	 Vocaj	
Tonin		 Kastrati	
Tote	 Prekulaj	
Valmir	 Gjinaj	
Vaso	 Gjuravçaj	
Vitor	 Mernacaj	
Zef	 Deklaj	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte!      
       
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …  $1000 Nush Dokaj 
 
Pjeter&Bep	Dreshaj	 12000	
Ton	Vocaj																																 12000	
Sokol	Sterbyci	 11000	
Aleks	Coku	 7000	
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Anton	Malaj	 6000	
Luigj	Narkaj	 6000	
Prek	Gjonaj	 6000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Kreshnik	Kapaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Miri	Sufaj	 5000	
Paulin	Marku	 5000	
Tonin	Kastrati	 5000	
Luvigj	Lallinaj	 4000	
Mirash	Lallinaj	 4000	
Arben	Toma	 3000	
Dritan	Lumaj	 3000	
Tom	Prekulaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Anton	Brunga	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							 2000	
Altin	Miri	 2000	
Artan	Vuksani	me	vellezer	 2000	
Besnik	Arinaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Ergys	Ndreu	 2000	
Gjelosh	Vushaj	 2000	
Jetnor	Smakaj	 2000	
Luigj	Gojani	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Petrit	Ujkaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Lekaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Vasel	Nush	Dreshaj	 2000	
Lek	Selmani																																										 1500	
Ndue	Selmani	 1500	
Sokol	Kaçaj	 1500	
Aleksander	Stolaj	 1000	
Angjelin	Kaçaj	 1000	
Angjelin	Rrashkadolli	 1000	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Dede	Ukaj	 1000	
Don	Ambroz	Demaj	 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Fabjan	Pllumaj	 1000	

Gentjan	Lelcaj	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Gjon	(Gjoro)	Kaçaj	 1000	
Gjon	Dreshaj	 1000	
Gjovalin	Melaj	 1000	
Ladi	Lumaj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Bregu	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Cacaj	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Nikolin	Vukelaj	 1000	
Nush	Dokaj	 1000	
Petrit	Stolaj	 1000	
Pjerin	Vukcaj	 1000	
Prek	Kaçaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Qamil	Llashtica	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Sokol	Gashaj	 1000	
Sokol	Noshi	 1000	
Viktor	Gjokaj	(Dokaj)	 1000	
Vilson	Prekaj	 1000	

 Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
 
Pakistan: një i ri i krishterë 
akuzohet për blasfemi në 
Punjab 

Edhe një i krishterë tjetër, i akuzuar për 
blasfemi në Pakistan. Ndodhi në Punjab, ku 
policia e Dinga, në zonën e Gujiratit, arrestoi 
të riun Shahzad Masih, duke e akuzuar se ka 
fyer Muhametin. Sipas burimeve lokale, 
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akuzuesi është anëtar i “Lëvizjes për 
mbrojtjen e nderit të Profetit”, koalicion prej 
42 grupesh fetare e partish politike 
ekstremiste, që ka edhe përfaqësuesit e vet 
në parlament. 
Prindërit e të riut - njofton agjencia Azianews 
- tregojnë se i biri, që punon si pastrues në 
Shamin Riaz Hospital, në Gujirat, muajin e 
kaluar paskej pasur një grindje me 
akuzuesin. Grindja u përsërit më 13 korrik, 
kur Qadri e kishte provokuar rishtas djaloshin 
e krishterë i cili - gjithnjë sipas akuzuesit – i 
qe përgjigjur duke sharë Muhametin. 
Sipas burimeve, mbas këtij episodi, vetë 
Qadri - ka shumë mundësi edhe me ndihmën 
e të tjerëve - e kishte çuar djaloshin në një 
shkollë islamike të Gujirat, ku e kishte rrahur, 
duke e detyruar ta pranojë blasfeminë. Në 
fund,  kishin dalë në skenë edhe anëtarët e 
Lëvizjes, për t’i mbrojtur nderin Muhametit, 
duke ia dorëzuar djaloshin policisë së Dingës, 
e cila tashti e mban në burg. 
Nëna e të riut të krishterë shpreh bindjen se 
akuzat kundër të birit janë të rreme, duke 
nënvizuar se nuk e kishte mësuar kurrë t’i 
urrente, as t’i shante besimtarët e feve të 
tjera. Nuk mund t’ia lejonte këtë vetë feja, së 
cilës i përket! Njeriu, që fyen fenë e tjetrit, 
nuk mund të jetë i krishterë – pohojnë 
familjarët - që, ndërkaq, janë larguar nga 
shtëpia, të frikësuar prej kërcënimeve. E frika 
ka pushtuar edhe të krishterët  e tjerë të 
lagjes të cilët, siç ka ndodhur edhe në raste 
të tjera, mund të sulmohen befasisht nga ana 
e turmave të egërsuara. 
Pakistani, përsa i përket blasfemisë, ka një 
nga ligjet më të rrepta të botës islamike. 
Kushdo paraqitet, edhe pa prova bindëse, në 
Komisariat për të akuzuar dikënd se ka fyer 
Kuranin a Muhametin, mbështetet menjëherë, 
në dëm të të akuzuarit, që mund të dënohet 
me burgim, por edhe me vdekje. 
Të panumërta, viktimat e këtij ligji: ndërmjet 
tyre, Azia Bibi, katolike, nënë e 5 fëmijëve, e 
dënuar me vdekje për fyerje kundër 
Muhametit, në burg që nga viti 2009.  
 

 
Pope Francis 
 We must overcome all forms of racism, of 
intolerance and of the instrumentalization of the 

human person. 
 

 

 
 

 

 


