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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 11:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

Ngazëllohuni 
 

5-11 Shtator 2016 

Në atë kohë, të gjithë tagrambledhësit dhe mëkatarët i afroheshin Jezusit për ta dëgju-ar. Farisenjtë e skribët nynykatnin: “Ky i pranon 
mëkatarët – thoshin – dhe po ha me ta.”  Atëherë Jezusi u tregoi këtë shëmbëll-tyrë: “Cili prej jush, po i pati njëqind dele dhe, nëse një 
prej tyre i tret, nuk i lë të nëntëdhjetenëntë tjerat vetëm në kullosë e nuk shkon pas të treturës derisa ta gjejë? Kur e gjen, plot gëzim, e 
vë në krah, dhe, posa arrin në shtëpi, i thërret miqtë e fqinjët e u thotë: ‘Gëzohuni me mua se e gjeta delen time që më humbi.’ Unë po 
ju them: në qiell do të ketë po kështu më shumë gëzim për një mëkatar që pendohet e kthehet se për të nëntëdhjete-nëntë të drejtë, që 
s’kanë nevojë të kthehen.  Ose cila grua që ka dhjetë drahma e po bëri e i treti njëra, nuk e ndez dritën e nuk e fshin shtëpinë dhe nuk e 
kërkon me kujdes deri-sa ta gjejë? Dhe, kur e gjen, i bashkon mi-keshat dhe fqinjet dhe u thotë: ‘Gëzohuni me mua se e gjeta drahmën 
që më pati humbur.’ Po kështu, unë po ju them: bëhet gëzim në mes të engjëjve të Hyjit për një mëkatar që kthehet.”  Mandej vijoi: “Një 
njeri kishte dy djem. Djali i vogël i tha t’et: ‘Babë, ma jep pjesën e pasurisë që më ta-kon!’ Ai ua ndau pasurinë. Mbas pak ditësh, djali i 
vogël mblodhi çka pati dhe shkoi në dhe të largët e atje e shkapërder-dhi pasurinë e vet duke jetuar i dhënë pas vesesh. Kur shpenzoi 
gjithçka pati, u bë zi e madhe buke në atë vend e djali filloi ta sprovoi skamjen. Atëherë shkoi e u lidh rrogëtar te një njeri i atij vendi. Ky 
e dërgoi në toka të veta t’i ruajë thitë. E dëshironte ta mbushte së paku ndonjë herë barkun me kokrra çiçibunesh që hanin thitë, por 
askush nuk ia jepte.  Atëherë i erdhën mendtë e thoshte: ‘Sa mëditësve tim atë u tepron buka, kurse unë këtu po vdes urie! Do të 
çohem e do të shkoj tek im atë e do t’i them: ‘O atë, rashë në mëkat kundër qiellit e ndaj teje! Nuk jam më i denjë të quhem yt bir; më 
prano si një ndër rrogëtarët e tu’. U çua dhe e mori rrugën të kthehet tek i ati. Ndërsa ende ishte larg, i ati e pa, u ngashërye, u lëshua 
vrap, e mori ngrykë dhe e puthi. Atëherë i biri i tha: ‘O atë, rashë në mëkat kundër qiellit e ndaj teje! Nuk jam më i denjë të quhem yt 
bir!’ Por i ati u tha shërbëtorëve të vet: ‘Sillni shpejt petkat më të mirat e veshniani! Vi-niani unazën në dorë e sandalët në këmbë! Sillni 
viçin e majur e prenie të hamë e të gëzojmë, sepse ky, im bir, pati vdekur e u ngjall, pati humbur e u gjet!’ E filluan të dëfrehen.  Djali i tij 
i madh ndodhi në fu-shë. Kur u kthye e iu afrua shtëpisë, dëgjoi këngë e valle, thirri një shërbëtor dhe e pyeti ç’ndodhi. Ai i përgjigji: ‘U 
kthye vëllai yt e yt atë e preu viçin e majur pse iu kthye djali shëndosh e mirë.’ Ai u zemërua dhe nuk deshi të hyjë brenda. I ati doli 
jashtë dhe iu lut. Atëherë ai i tha t’et: ‘Qe se unë të shërbej tash sa kohë e kurrë nuk e shkela asnjë urdhër tënd. E ti kurrë s’më dhe as 
një edh të gostitem me miqtë e mi. Por, kur të erdhi ky – djali yt – që prishi pasurinë tënde me lavire, ti ia preve viçin e majur!’ ‘Biro – i 
tha i ati – ti je gjithmonë me mua, e gjithçka kam, është jotja. Porse, u desh të gëzohemi e të ngazëllohemi, se-pse ky – vëllai yt – pati 
vdekur e u ngjall, pati humbur e u gjet’.” Lk 15, 1-32 
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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…  
 
12 Shtator Emri i Zojës 
13 Shtator Shen Gjon Gojarti 
14 Shtator Lartësimi i Kryqit 
15 Shtator Zoja e Dhimbshme 
16 Shtator Shen Korneli dhe Cipriani 
17 Shtator Shen Robert Belarmini 
 
Haku Kishes 2016…  E kane dhene: Astrit 
Simeqi, Artur Haxhia  

Aleks	 Dragu	
Aleks	 Coku	
Aleksander	 Agraja	
Altin	 Miri	
Anton	 Tinaj	
Anton	 Malaj	
Anton	 Brunga	
Arben	 Toma	
Arben	 Pepa	
Arben	 Therqaj	
Ardian	 Precetaj	
Artan	 Vuksani	
Beniamin	 Hasko	
Dode	 Ndreu	
Edi	 Linadi	
Eduart/Aurel	 Avullija	
Emiljan		 Zadrima	
Ferdinand	 Grabanica	
Fred	 Kalaj	
Gezim	 Vushaj	
Gezim	 Lanazi	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjergj	 Gjinaj	
Gjovalin	 Selmani	
Ilir	 Frrokaj	
Ilir		 Shyti	

Lec		 Gashaj	
Lek	 Kapllaj	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj	 Lallinaj	
Marin	 Muzhani	
Mark	 Shkreli	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Mhill	 Bregu	
Mirash	 Lallinaj	
Ndue	 Cacaj	
Nik	 Biqi	
Nikolin	 Vukelaj	
Nue	 Nikci	
Pal	 Rranxburgaj	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter/Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Frani	
Prek	 Spaqi	
Prel	 Pepushaj	
Pren	 Prekaj	
Silvan	 Nerhati	
Sokol	 Dodaj	
Sokol	 Gashaj	
Taulant	/	Elvis	 Gjerkaj	
Tonin	 Ndoja	
Tonin		 Kastrati	
Tot	 Prekulaj	
Viktor	 Pleti	
Vitor	 Mernaçaj	
Vladimir	 Doda	
Zef	 Shkreli	
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. 
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Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene gjate muajit Gusht…   
	
Deri	tani	kane	dhene: 
Ton	Vocaj																																 10000	
Aleks	Coku	 5000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
Luvigj	Lallinaj	 3000	
Mirash	Lallinaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Anton	Brunga	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Anton	Malaj																																					 2000	
Artan	Vuksani	me	
vellezer	 2000	

Dritan	Lumaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Altin	Miri	 1500	
Lek	Selmani																																										1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Sokol	Noshi	 1000	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	

	

Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	

	

 

                 LUTJA 
 
Zot Jezus, fytyra e mëshirshme e Atit, ti erdhe 
për t’na sjellë Lajmin e Mirë të ëmbëlsisë dhe 
ndjeshmërisë së Atit. 
Ne të falenderojmë për dhuratën  e Nënë 
Terezës, e cila u shenjtërua në këtë Vit Jubilar 
të Mëshirës. Ti e zgjodhe që të jetë prania e 
jote, dashuria e jote dhe dhembshuria për ata 
që janë me zemër të thyer, për ata që nuk i do 
askush, për ata që janë të braktisur apo duke 
vdekur. Ajo iu përgjigj me plot përzemërsi 
britmës tënde, ‘Kam etje’, me shenjtërinë e jetës 
së saj dhe me punën e saj të përvuajtur e plot 
dashuri ndaj të varfërve ndër më të varfërit. 
Ne lutemi, që me ndërmjetësinë e saj, ta kemi 
hirin të përjetojmë dashurinë tënde të 
mëshirëshme e plot dhembshuri dhe ta 
shpërndajmë atë në familjet tona, në 
bashkësinë tonë e me të gjithë vëllezërit e 
motrat që vuajnë. Na ndihmo që nën shembullin 
e Shën Nënë Terezës edhe ne të kemi “zemër 
që dashuron dhe duar që shërbejnë”. 
Zot Jezus, bekoje çdo pjesëtarë të familjes tonë, 
të famullisë tonë, të dioqezës tonë, të vendit 
tonë, e sidomos ata që kanë më shumë nevojë, 
në mënyrë që të gjithë ne të mund të 
shndërrohemi nga dashuria jote e 
mëshirëshme. Amen. 

 
PRAYER  

 
Lord Jesus, Merciful face of the Father, you 
came to give us the Good News of the Father’s 
Mercy and tenderness. 
We thank you for the gift of Saint Mother 
Teresa, who was canonized in this Jubilee Year 
of Mercy. You chose Her to be your Presence, 
your Love, and Compassion to the 
brokenhearted, unwanted, the abandoned and 
the dying. She responded whole heartedly to 
your cry, ‘I Thirst’, by the holiness of Her life and 
Humble works of Love to the poorest of the 
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poor. 
We pray through Her intercession, for the grace 
to experience your Tender and Merciful Love 
and Share it in our own families, communities 
and with all our suffering brothers and sisters. 
Help us to give our “Hearts to Love and Hands 
to Serve” after the example of Mother Teresa. 
Lord Jesus, Bless every member of our family, 
our Parish, our Diocese, our Country, especially 
those most in need, that we all may be 
transformed by your Merciful Love. AMEN! 
 

Kursi Gjuhes Shqipe  
2016-2017 

Fort të dashur prindër 
sikurse ju kemi komunikuar më përpara, 
këtë vit shkollor do të kemi kursin e 
gjuhës shqipe. Kursi do të zhvillohet në 
dy grupe në bazë të interesimit te klasat 
pranë Kishës (adresa: 739 Browns Line 
Etobicoke).  
 
1) Ata të cilët janë të interesuar për ditën 
e shtunë të paraqiten me fëmijët: 
Të shtunën 17 shtator në orën 2 
mbasdite 
2) Ata të cilët janë të interesuar për ditën 
e dielë, të paraqiten me fëmijët: 
Të dielën 18 shtator në orën 10 
paradite 
 
Kush dëshiron të dijë diçka mbi 
programin mund të kontaktojë 
mësuesen, Valdet Shpori në numrin 
416.904.8190; ndërsa në lidhje me 
kontributin ekonomik që të 
përballojmë shpenzimet e kursit ju 
lutem kontaktoni famullitarin, pra me 
mua. 
Duke uruar që të jetë një kurs i frytshëm 
për fëmijët tuaj, përzemërsisht ju 
përshëndes.                          Don Gjovani 

Aktivitet per Nene Terezen  
me 2 tetor… 

 
Kush eshte I interesuar te aktivizoje 
femijen per te marre pjese ne kete 
aktivitet (ne korin), te kontaktoje me 
Florinda Zefi. 
 
 
 

 
Pope Francis 

Verified account 

  @Pontifex  
Mercy can truly contribute to the 
building up of a more humane world. 
 

 
 

 


