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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 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

Kthehuni kah Hyji 
 

28 Shkurt 2016 

Në atë kohë, ia behën disa dhe i treguan çka u kishte ndodhur disa galileasve, gjakun e të cilëve 
Pilati e kishte përzier me gjakun e flive të tyre. Jezusi u përgjigji: “A mendoni se këta galileas, 
që sharruan kështu, qenë mëkatarë më të mëdhenj se të gjithë galileasit tjerë? Unë po ju them: 
jo! Por, nëse ju nuk ktheheni kah Hyji, të gjithë do të sharroni si ata! A kujtoni se ata të 
tetëmbëdhjetët, mbi të cilët ra kulla e Siloesë dhe i mbyti, qenë më të mëdhenjtë mëkatarë ndër 
të gjithë banorët e Jerusalemit? Unë po ju them: jo! Por, nëse ju nuk ktheheni kah Hyji, të gjithë 
do të sharroni si ata!”  Atëherë u tregoi këtë shëmbëlltyrë: “Një njeri e kishte një fik të mbjellë 
në vreshtin e vet. Shkoi, kërkoi fryte në të, por nuk gjeti. Atëherë i tha vreshtarit: ‘Ja, tash tri 
vjet po vij e po kërkoj frytin e këtij fiku e nuk po e gjej. Preje! Pse ta shfrytëzojë kot tokën?’ Ai 
i përgjigji: ‘Zotëri, lëre edhe këtë vit që ta mih përreth e t’i qes pleh. Ndoshta në të ardhmën do 
të japë fryte. Po qe se jo, atëherë do ta presësh’!” Lk 13, 1-9 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:30 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…  
 
29 Shkurt  Shen Hilari 
01 Mars  Shen Albini 
02 Mars  Shen Karli i Mire 
04 Mars  Shen Kazimiri 
05 Mars  Shen Teofili 
 
Udha e Kryqit / Stations of the 
Cross…  

Çdo te premte gjate Krezhmeve eshte Udha 
e Kryqit ne mbremje ne oren 7:45.  

Haku Kishes 2016…  E kane dhene: 
Gjelosh Vushaj, Pjeter & Bep Dreshaj 

Anton	   Tinaj	  
Arben	   Toma	  
Arben	   Pepa	  
Ardian	   Precetaj	  
Dode	   Ndreu	  
Eduart/Aurel	   Avullija	  
Ferdinand	   Grabanica	  
Fred	   Kalaj	  
Gjelosh	   Vushaj	  
Lek	   Kapllaj	  
Martin	   Vuktilaj	  
Mhill	   Ftoni	  
Nik	   Biqi	  
Nikolin	   Vukelaj	  
Nue	   Nikci	  
Pal	   Rranxburgaj	  
Pjeter/Bep	   Dreshaj	  
Prel	   Pepushaj	  
Sokol	   Gashaj	  
Taulant	  /	  Elvis	   Gjerkaj	  
Tonin	   Ndoja	  

Tot	   Prekulaj	  
Zef	   Shkreli	  

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. 
 
Krezmimet dhe Kungimi i Pare … 
Krezmimet (Confirmation) dhe Kungimi i 
Parë (First Communion) do te jene në 
datën 29 Maj.  
 
 

Papa Françesku: të 
krishterët ta çojnë 
dashurinë e Zotit në botë 
Historia e Kishës është “histori dashurie”, 
“dashuri e dhuruar nga Zoti, që  duhet 
çuar në botë”. Është një nga fragmentet 
kryesore të fjalimit, që Papa u drejtoi 
pjesëmarrësve në Kongresin 
Ndërkombëtar me rastin e 10-vjetorit të 
Enciklikës “Deus caritas  est” - “Zoti është 
dashuri”, të Benediktit XVI, organizuar 
nga Këshilli Papnor “Cor Unum”. Papa 
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nënvizoi se në Vitin Jubilar, të krishterët 
janë të thirrur t’i jetojnë veprat e 
mëshirës, si shenjë e dashurisë së 
Jezusit. 
Histori dashurie e histori bamirësie! Papa 
nënvizoi vlerën e Enciklikës së parë të 
Benediktit XVI dhe pohoi se dashuria 
është në qendër të jetës së Kishës. Është 
vërtet zemra, siç thoshte Shën Terezina e 
Krishtit Fëmijë. 
Dashuria e Zotit, zemra që rreh në 
jetën e çdo të krishteri 
Viti Jubilar, që po e jetojmë, kujtoi Papa, 
është edhe rast për t’u kthyer tek kjo 
zemër, që rreh fort, zemër e  jetës sonë 
dhe e dëshmisë sonë, në qendër të 
kumtimit të fesë: 
Zoti është dashuri (1 Gjn 4,8.16). Zoti 
nuk ka vetëm dëshirën ose aftësinë për të 
dashur. Zoti është dashuri; dashuria 
është thelbi i Tij, natyra e Tij. Ai është i 
pashoq, por jo i pashoqërueshëm, 
vetmitar: ai nuk mund të rrijë vetëm, nuk 
mund të mbyllet në vetvete, sepse është 
bashkim. Është dashuri, e dashuria, për 
vetë natyrën e saj, komunikohet, 
përhapet: 
“Kështu Zoti e bën njeriun ortak në jetën 
e Tij të dashurisë e - nënvizoi - edhe 
atëherë kur njeriu largohet prej Zotit, Ai 
nuk largohet, por shkon ta takojë. 
Pikërisht kjo prirje për ta takuar, shtoi 
Papa, është mëshira e tij, mënyra e Tij 
për t’u shprehur me ne, mëkatarët, është 
fytyra e Tij, që na shikon e kujdeset për 
ne”. 
Të krishterët të jenë dëshmitarë të 
dashurisë së Zotit në botë 
“Dashuria e mëshira - vijoi Françesku - 
lidhen kështu ngushtësisht, sepse janë 
mënyra e të qenit dhe e të vepruarit të 
Zotit: janë identiteti i Tij, emri i Tij. E, 
duke u rikthyer tek Deus caritas est, Papa 
kujtoi se çdo formë e dashurisë, e 
solidaritetit, e ndarjes së përbashkët, 
është thjesht pasqyrim i kësaj dashurie të 
Zotit: 
“Ai, pa u lodhur kurrë, dikon dashurinë e 
Tij mbi ne, e ne jemi të thirrur të bëhemi 

dëshmitarë të kësaj dashurie në botë. 
Prandaj duhet ta shikojmë dashurinë 
hyjnore si busull, që e orienton jetën 
tonë, para se të ecim përpara në çdo 
veprimtari: aty e gjejmë drejtimin, prej 
saj mësojmë si t’i shikojmë vëllezërit e 
botën”. 
Çdo institucion i Kishës të dëftojë se 
Zoti e do njeriun 
Ky mision, vijoi Papa, është tepër i 
rëndësishëm, sepse, jo me fjalë, por me 
dashuri konkrete, mund të bëjë që çdo 
njeri ta ndjejë se Ati e do si të ishte bir i 
Tij, i paracaktuar për jetën e pasosur me 
Zotin. Françesku i falënderoi të gjithë ata, 
që angazhohen ditë për ditë në këtë 
mision dhe u bëri mbarë të krishterëve 
këtë thirrje: 
“Në këtë Vit Jubilar desha të nënvizoj se 
të gjithë mund ta jetojmë hirin e Jubileut 
pikërisht duke i vënë në jetë veprat e 
mëshirës trupore e shpirtërore: e t’i 
jetosh veprat e mëshirës, do të thotë të 
zgjedhosh foljen ‘me dashtë, si do 
Krishti!’”. 
E kështu, të gjithë së bashku, mund të 
kontribuojmë konkretisht në misionin e 
Kishës, për ta komunikuar dashurinë e 
Zotit, që dëshiron të përhapet. 
Enciklika “Deus caritas est” - “Zoti është 
dashuri”, pohoi në përfundim Françesku, 
e ruan të paprekur freskinë e mesazhit të 
saj, përmes të cilit tregon perspektivën 
gjithnjë aktuale për udhën e Kishës. “Sa 
më shumë të jetojmë me këtë shpirt, aq 
më shumë do të jemi të krishterë  të 
vërtetë”, rikujtoi Papa. 
 

 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 
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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. 
 
 
Patriarch Kirill: “A common 
moral revival can save the 
world” 
“A meeting between brothers” Pope Francis 
had called it, speaking to reporters on the 
flight that brought him from Cuba to Mexico 
after the historic meeting with Patriarch 
Kirill that saw them add their signatures to a 
long and articulated joint statement. 
 

 

 

Radio Maria! Degjoje drejtperdrejt live 
ne www.radiomaria.al +355-69-333-3302 
ose MagicJack 484-961-1564 

 


