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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 

  

Fara e mirë 
 

17 Qershor 2018 

 
Në atë kohë, Jezusi i tha turmës: “Mbretëria e Hyjit është porsi kur njeriu e qet farën në dhe. 
Si të flejë si të rrijë zgjuar, natë e ditë, fara mbin, rritet, pa ditur ai sesi. Toka vetvetiu qet 
bimën; më parë kërcellin, pastaj kallirin, e në fund kallirin plot kokrra. E posa fryti piqet, i vë 
draprin, sepse është koha e korrjes.” Dhe thoshte: “Me çka ta krahasojmë Mbretërinë e Hyjit? 
Ose me çfarë krahasimi ta paraqesim? Ajo i përngjet kokrrës së sinapit që është më e vogla 
ndër farëra kur qitet në dhe; por, kur mbillet, rritet e bëhet më e madhe se të gjitha perimet: 
lëshon degë të mëdha, aq sa zogjtë e malit banojnë nën hijen e saj.” Me shumë shëmbëlltyra si 
këto ua shpallte fjalën, ashtu si ishin të zotët ta kuptojnë; por pa shëmbëlltyra atyre nuk u 
fliste asgjë, kurse nxënësve ua shtjellonte veçmas të gjitha. Mk 4, 26-34 
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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…  
 
18 Qershor Shën Marina 
19 Qershor Shën Romualdi 
21 Qershor Shën Luigj Gonzaga 
22 Qershor Shën Gjon Fisher 
23 Qershor Shën Jozef Cafasso 
 
Mesha Shenjte diten e piknikut…  
Diten e piknikut 24 qershor, Mesha 
Shenjte do jete aty ku zhvillohet pikniku, 
ne oren 12:30 te Kisha kroate ne 
Norval dhe nuk do jete ne Browns Line. 
 
Data e Piknikut…  
Pikniku do te zhvillohet te dielen me date 24 
qershor te Qendra Kroate ne Norval. Jane te 
mirepritur te gjithe ata qe mund te japin kontribut 
duke ndihmuar vullnetarisht ate dite, ose duke 
ndihmuar ne mbulimin e shpenzimeve. 
 
Haku Kishës 2018…   
 
Aleks		 Dragu	
Aleks		 Coku	
Anton		 Malaj	
Arben	 Therqaj	
Arben	 Pepa	
Arben	 Toma	
Arben	 Lekaj	
Beniamin	 Hasko	
David	 Shtjefhilaj	
Dod	 Ndreu	
Edi	 Linadi	
Edmond	 Gjeta	
Edmond		 Gashaj	
Eduard	 Avullija	
Eduard		 Gega	
Fatmir	 Qosaj	
Fatmir	 Gega	
Fred	 Kalaj	

Frederik	 Gjergji	
Gac	 Gjoka	
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	
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	
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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	
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! 
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Papa në Shën Martë: t’i shfrytëzosh gratë 
është mëkat kundër Zotit  
Gjatë homelisë së Meshës në Shtëpinë e Shën 
Martës, Françesku kujtoi shfrytëzimin e grave të 
sotme, që përdoren si sende, duke kujtuar se janë 
“çka u mungon të gjithë burrave, për të qenë në 
ngjasim e sipas shëmbëllesës së Zotit”. 
R. SH. Vatikan 
“Një lutje për gratë e poshtëruara, gratë e 
shpërdoruara, për vajzat, që detyrohen të shesin 
dinjitetin e tyre, vetëm e vetëm për një vend pune”. 
Këtë kërkoi Papa në Meshën e mëngjesit, kremtuar 
në Shtëpinë e Shën Martës, duke reflektuar mbi 
faqen ungjillore të ditës, sipas Mateut, si dhe mbi 
fjalët e Krishtit: “Kushdo e shikon gruan për ta 
dëshiruar, shkel besnikërinë bashkëshortore” e 
“kushdo   e lëshon gruan e vet, e nxjerr në rrugë të 
madhe”. 
Jezusi ia ndërron faqen historisë 
Françesku kujtoi se gratë janë “çka u mungon të gjithë 
burrave, për të qenë në ngjasim e sipas shëmbëllesës së 
Zotit”. Jezusi shqipton fjalë të forta, rrënjësore, që ia 
ndryshojnë faqen historisë, sepse deri në atë çast, gruaja 
shikohej si qenie e klasës të dytë - për të përdorur një 
eufemizëm - ishte skllave, nuk gëzonte liri të plotë - 
vërejti Papa. 
E doktrina e Jezusit për gruan e ndërron historinë. Tjetër 
është gruaja para Jezusit,  e tjetër pas Tij. Jezusi i jep 
gruas dinjitet, e vë në të njëjtin nivel me burrin, “sepse të 
dy u krijuan në ngjasim e sipas shëmbëllesës së Zotit”, të 
dy; nuk vjen një herë burri, e më pas, pak më poshtë, edhe 
gruaja. Jo! Të dy. E Burri pa gruan pranë - qoftë si nënë, 
si motër, si nuse , si shoqe pune, si mike - nuk mund t’i 
shëmbëllejë Zotit. 
Edhe sot, tek ne, gratë janë objekt i dëshirës 
Françesku u ndalua posaçërisht tek folja “të dëshirosh” 
një grua, gjë që kujtohet edhe në fragmentin ungjillor. 
“Në programet televizive, në revistat, në gazetat - kujtoi - 
gratë paraqiten si objekt i dëshirës, i përdorimit, si në një 
supermerkat”. Gruaja, edhe kur i duhet të shesë një 
kilogram domate, bëhet send, poshtërohet, zhvishet 
lakuriq. E atëherë bashkë me dinjitetin e saj, preket edhe 
mësimi i Jezusit, që ia dhuroi këtë dinjitet. E - shpoi Papa 
- nuk duhet të shkosh shumë larg: ndodh edhe këtu, ku 
banojmë. Në zyra, në ndërmarrje, gratë bëhen objekt i 
filozofisë përdor e flak, si të ishin hedhurina, pa menduar 
fare se janë njerëz, me personalitetin e tyre. 
Ky është mëkat kundër Zotit krijues, ta flakësh gruan, 
sepse pa të, ne meshkujt, nuk mund t’i shëmbëllejmë 
Zotit. Ndjehet një farë tërbimi  kundër gruas, tërbim tejet 
i keq. E s’është nevoja ta themi… Por sa herë vajzat, për 
të pasur një vend pune, duhet të shiten si send, që 
përdoret e flaket tutje? Sa herë? “Po, o Atë, kam dëgjuar 
se në këtë vend… “Këtu, në Romë. Mos shko më larg”. 

Të shikojmë përreth, për ta parë shfrytëzimin 
Ç’do të shikonim, po të bënim një shtegtim natën, në disa 
vende të qytetit, ku shumë gra, shumë emigrante, e shumë 
vendase, shfrytëzohen, si të kishin dalë në treg: këtyre 
grave - vijoi - burrat u afrohen jo për t’u thënë 
“mirëmbrëma”. Fjala e parë që u thonë, është “sa 
kushton?” - kujtoi Françesku. - E atyre, që e lajnë 
ndërgjegjen duke i quajtur prostituta, Papa u thotë: 
“Ti e bëre prostitutë, siç thotë Jezusi: “kushdo që e lë 
gruan, e nxjerr në rrugë të madhe. Del në rrugë e shitet, 
sepse ti nuk e trajton mirë. Atëhere përfundon zi e më zi, 
bëhet skllave”. 
Bëjmë mirë t’i shikojmë këto gra e të mendojmë se, 
përballë lirisë sonë, ato janë skllave të mendësisë së 
hedhurinës. 
Dhe e gjithë kjo që ndodh këtu, në Romë, ndodh edhe në 
qytete të tjera. Kudo takon gra pa emër, gra - mund të 
themi - që nuk guxojnë t’i ngrenë sytë, sepse turpi i bën 
t’i ulin qepallat. Gra, që kanë harruar të qeshin, që nuk e 
njohin gëzimin e nënës kur mëkon fëmijën, as nuk e 
dëgjojnë kurrë emrin e dashur nënë. Por edhe në jetën e 
përditshme, pa shkuar në këto vende, ndjehet fort 
mendimi i keq për ta flakur gruan, për ta parë si objekt të 
klasës së dytë. Duhet të reflektojmë më mirë. E duke e 
bërë këtë, ose duke e thënë, përbuzim vetë Zotin, që i 
krijoi burrin e gruan sipas shëmbëlltyrës së vet. Ky 
fragment i Ungjillit na ndihmoftë të mendojmë se në 
tregun e grave, shikojmë trafikun, shikojmë atë që bëhet e 
nuk thuhet. Aty gruaja poshtërohet vetëm pse është grua! 
Me dashurinë e vet, Krishti ta rikthen dinjitetin 
Jezusi - kujtoi - pati një nënë, pati edhe shumë mike, që e 
ndiqnin pas për ta ndihmuar në shërbesën e Tij e për ta 
mbështetur. “E gjeti edhe shumë gra të përbuzura, të 
shtypura, të flakura në rrugë të madhe, të cilat i ngriti nga 
balta me dashurinë e Tij, duke ua rikthyer dinjitetin”. 
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