
Çdo të dielë në orën 12:00 Rruzarja dhe Mesha Shenjte

Blessed Mother Teresa Albanian Mission
739 Browns Line, Etobicoke, Ontario M8W 3V7

Tel. 416 503 4509 dhe 647 558 9382
www.misioninenetereza.com

Feja jote

17 Gusht 2014

N ë atë kohë, Jezusi doli prej atij vendi e kaloi në krahinat e Tirit e të Sidonit. Dhe, ja një grua 
nga Kananeja, që kishte ardhur nga ato anë, filloi të bërtasë e të thotë: “Ki mëshirë për 

mua, o Zot, Biri i Davidit! Djalli po ma mundon tepër vajzën!” Por ai nuk i përgjigji fare.
Atëherë iu afruan nxënësit e tij e i thanë: “Bëja këtë nder e të shkojë, sepse po bërtet pas nesh!” 
Ai u përgjigji: “Unë jam i dërguar vetëm te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit.” Por ajo u 
afrua, u përkul thellë në nderim para tij e tha: “Më ndihmo, o Zot!” Jezusi i përgjigji: “Nuk është 
mirë të marrësh bukën e fëmijëve e t’ua qesësh këlyshëve të qenve.” “Po, o Zot – shtoi ajo – 
se edhe këlyshët hanë dromcat që bien nga tryeza e zotërinjve të tyre.”
Atëherë Jezusi i përgjigji: “O grua, e madhe është feja jote! Le të bëhet ashtu si dëshiron!” 
Në atë moment u shërua bija e saj. Mt 15, 21-28



Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:00 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 ose kunsulto 
harten e ketushme.

Kalendari liturgjik...
18 Gusht  Shen Flori dhe Shen Lauri
19 Gusht  Shen Gjon Eudes
20 Gusht  Shen Bernardi
21 Gusht  Shen Piu X
22 Gusht  Maria Virgjer – Mbretereshe
23 Gusht  Shen Roza nga Lima

Lutja për vizitë të suksesshme dhe të bekuar
të Atit të shenjtë, Françeskut Papë në Shqipëri
Veprim përgatitor për ardhjen e Françeskut Papë 
në Shqipëri

“O Atë i mirë, me ndërmjetësimin e 
Nënës së Këshillit të mirë,
të cilën etërit tanë e zgjodhën për 
mbrojtëse dhe pajtore,
të të Lumturës Nënë Terezë dhe të 
Shërbëtorëve të Hyjit,
po Të lutemi, që vizita që Ati i shenjtë, 
Françesku Papë,
do ia bëj Vendit tonë, të jetë e 
suksesshme dhe plot bekim.
Përtërije në dashuri për Ty dhe për 
njëri-tjetrin mbarë popullin shqiptar: 
të moshuarit, burrat dhe gratë, fëmijët 
dhe të rinjtë,
që të gjithë së bashku, në Hyjin, të jemi 
shembull i shenjtërisë së jetës.
Bëj që të Krishterët të shkojnë pas 
Krishtit dhe ta dëshmojnë,
para njerëzve të kohës sonë dhe 
breznive të reja.
Vizita e Pjetrit të ditëve tona le të jetë 
për ne nxitje,

forcë dhe shërim i shpirtit tonë të vuajtur,
që me gatishmëri, gjithmonë t’i jetojmë 
vlerat e vërteta,
që burimin e kanë në dashurinë e 
Krishtit.
Së bashku më Atin e shenjtë, 
Françeskun Papë,
na vizito, o Shpirti Shenjt dhe përtërije 
fytyrën e Vendit tonë,
dhe në të, përtërij të gjithë bijtë e bijat e 
tua, Shqiptar!
Amen.

Midland Ontario, shtegtim 
(pilgrimage) te dielen 31 gusht....  

Te dielen 31 gusht do 
te vizitojme vendin e 
shenjte dhe historik 
te Martyrs’ Shrine 
ne Midland. Aty do 
kemi Meshen ne 
oren 2 dhe bekimin 
me reliket (relics) e 

shenjterve, si edhe viziten e pjese se vjeter historike 
(shih: http://martyrs-shrine.com). Kush deshiron 
nisja nga Browns Line do te jete ne oren 10:30 me 
autobus. Çmimi per person ne autobus eshte 20 
dollare (pjesen tjeter te shpenzimit te autobuzit do 
ta mbuloje  Kisha). 
Falenderim per piknikun...
Nje mirenjohje dhe falenderim per te gjithe ata te cilet 
ndihmuan per realizimin e piknikut vjetor. Shuma net 
e profit eshte 5741.75 dollare. 
Hakun e Kishes per vitin 2014
e ka dhene Anton Malaj:

Aleks  Coku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Malaj
Anton Tinaj
Anton Brunga
Arben Toma
Arben Pepa
Arben Marku
Ardian Preçetaj
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata
Beniamin Hasko
Edmond Kacorri
Eduard  Shkreli
Erion Tase
Flobenc Shkalla
Gjergj  Nikolla
Ladi Lumaj
Lekë Tarazhi
Leks Dragu
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Marash Martinaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Mhill Ftoni

➋



➌

Ndok Macaj
Ndue Cacaj
Nik Biçi
Nush Dokaj
Paulin Lukani
Petrit Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Frani
Prek Spaqi
Prek  Kaçaj
Preke Gjonaj
Roza Kalaj
Rrok Gjoni
Sander Kosmaci
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Tom Ulaj
Ton Vocaj
Vaso Gjuravcaj
Viktor Pleti
Viktor Gjokaj
Vladimir Doda
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.
Kisha ka nevojë për dëshminë e 
besueshme të laikëve: kështu Papa 
Françesku në Kkottongnae 
(Koreja e Jugut)

Pas takimit me rregulltarët, Papa transferohet 
në mesin e turmës në festë, në Qendrën e 
Përshpirtërisë, ku u takua me krerët e Apostullatit 
Laik. Interesant fakti se Kisha Katolike në Korenë e 
Jugut ia ka kushtuar një kodër të tërë bamirësisë. 
14 institucione, qendra e përshpirtërisë e shkolla 
e formimit u shërbejnë përnjimend më të varfërve 
e më të sëmurëve ndër njerëzit me të meta fizike. 
Gjithashtu, formojnë laikët e krishterë. Presidenti i 
Këshillit të Shoqatave të Apostullit të Laikëve katolikë 
të Koresë së Jugut vuri në dukje zanafillën e Kishës 
koreane, lindur nga impenjimi i laikëve, pa praninë e 

misionarëve të huaj. Të krishterët e parë, megjithëse 
u persekutuan për shkak të fesë, ecnin në këmbë 
për mijëra kilometra për të përhapur Ungjillin e 
Krishtit, shkonin deri në Pekin e i çonin letra Selisë 
së Shenjtë në Romë. Duke cituar vetë Papën 
Françesku, i cili e nxit Kishën të shkojë drejt periferive 
të botës, presidenti i Laikëve nënvizoi: “Mendojmë 
se për ne, një nga periferitë drejt të cilave duhet 
të shkojmë, përbëhet nga vëllezërit, që jetojnë 
në Korenë e Veriut, përtej kufirit, ku pësojnë 
persekutime dhe presin një dorë prej nesh. 
Por edhe popujt e Azisë, që jetojnë pa e njohur 
Zotin, janë periferi për ne”. E Papa, që sapo kishte 
kremtuar meshën e lumnimit të Paul Yun Ji-chung 
e të 123 martirëve të tjerë, nuk harroi të përmendë 
dëshminë e fesë së koreanëve, edhe përmes 
vuajtjes e vdekjes, por sidomos përmes solidaritetit 
shembullor të bashkësive të para të krishtera. “Sot, 
ashtu si gjithmonë – theksoi Ati i Shenjtë – 
Kisha ka nevojë për dëshminë e besueshme të 
laikëve për të vërtetën shëlbuese të Ungjillit, për 
fekonditetin e saj në ndërtimin e një familjeje 
njerëzore në bashkim, drejtësi e paqe”. Papa 
Françesku nënvizoi se misioni i Kishës së Hyjit 
është një i vetëm e laikët janë ndihma e saj e çmuar 
për ta çuar deri në fund këtë mision. Ati i Shenjtë 
falenderoi veçanërisht shoqatat, që ndihmojnë të 
varfërit e nevojtarët, pa pasur parasysh kulturën 
apo statusin e tyre shoqëror, sepse në Krishtin “nuk 
ka grek apo jude” (Gal 3,28). E megjithatë, edhe 
kjo vepër e mirë nuk është e mjaftueshme. Ati i 
Shenjtë kërkoi të shumëfishohen përpjekjet për të 
promovuar njeriun, që të gjithë ta ndjejnë gëzimin 
që vjen nga dinjiteti i fitimit të bukës së përditshme 
me punën vetjake, duke mbajtur kështu familjen. “Ja 
pra, ky dinjitet – shtoi Ati i Shenjtë pa letër – 
në këtë çast, kërcënohet për shkak të kulturës 
së parasë, që i lë pa punë njerëzit. Nuk mund 
vetëm t’i lutemi Atit t’u japë punë njerëzve, nuk 
mjafton. Gjithkush duhet ta ndjejë dinjitetin e 
çuarjes së bukës në shtëpi”. Papa çmoi kontributin 
e grave katolike koreane në jetën e në misionin e 
Kishës, si nëna familjesh, si katekiste e mësuese, 
por edhe në njëmijë mënyra të tjera. Nënvizoi 
rëndësinë e dëshmisë së familjeve. “Në një epokë 
krize për jetën familjare – këshilloi Ati i Shenjtë 
– bashkësitë tona të krishtera janë të thirrura 
të përkrahin çiftet e martuara dhe familjet në 
përmbushjen e misionit të tyre në jetën e Kishës 
e në shoqëri. Familja mbetet njësia bazë e 
shoqërisë dhe shkolla e parë ku fëmijët njihen 
me vlerat njerëzore, shpirtërore e morale, të cilat 
i aftësojnë për t’u bërë fenerë të mirësisë, të 
integritetit dhe të drejtësisë në bashkësi”. Papa 
Françesku kërkoi që formimi i laikëve të jetë më i plotë, 
përmes katekizmit të vazhdueshëm e udhëheqjes së 
tyre shpirtërore. Të gjithë, sipas Atit të Shenjtë, duhet 
të veprojnë në harmoni me barinjtë e Kishës, duke 
u vënë në shërbim të saj, me frymën e bashkimit e 
të misionit. “Kontributi i laikëve – përfundoi Papa 
– është thelbësor, sepse e ardhmja e Kishës në 
Kore, ashtu si në gjithë Azinë, do të varet shumë 
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nga zhvillimi i një botëkuptimi kishtar, themeluar 
në përshpirtërinë e bashkimit, të pjesëmarrjes 
dhe të ndarjes së dhuratave të Zotit me të tjerët” 
(shih Ecclesia in Asia, 45). Takimi përfundoi më 
Falemi Marinë e me kërkesën e zakonshme të Papës 
Françesku për t’u lutur për të.

Kramer’s Bar & Grill
1915 Yonge St Toronto 
Per Festa Private 
Kontakto Arben Toma 
Tel : 647-887-9058

• Fergese
• Reçel fi ku, pjeshke, 

kumbulle, qershie
• Marinade Speci,

kastraveci, lakre
• Speca te pjekur
• Speca djeges 
• Panxhar i kuq
• Komposto kumbulle
• Uje Mineral Tepelene
• Coffee Skenderbeu

www.kodra.org

Produkte
Shqiptare!
Prodhuar dhe
importuar nga 
Shqiperia.
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GUARDIAN ANGEL PRAYER

Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, 
pasi Hyji, për mëshirë të vet, 
më ka lënë nën mbrojtjen tënde, 
ti sot më shndrit, më mbaj, 

më ruaj e më sundo. Amen.


