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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 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

BESIMI 
 

21 Qershor 2015 

Po atë ditë, kur u err, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Të kalojmë në bregun tjetër!” Ata e 
nisën popullin, kurse Jezusin e morën ashtu siç ishte në lundër. E përcillnin edhe 
lundra tjera. Ndërkaq, u çua një stuhi e madhe. Valët e detit u tërbuan aq sa hidheshin 
brenda e gati e mbushën me ujë. Jezusi në pope flinte në nënkresë. E zgjuan dhe i 
thanë: “Mësues! A nuk je në kujdes që po mbytemi?” Ai u zgjua, i urdhëroi erës dhe i 
tha detit: “Qetësohu! Shuaj!” Era pushoi e u bë fashë e madhe. Atëherë u tha: “Pse jeni 
frikacakë? Po a ende nuk besoni?” Ata i kapi frikë e madhe dhe i thoshin njëri-tjetrit: 
“Vallë, kush është ky që po i nënshtrohen era dhe deti?” Mk 4, 35-41 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12 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... 
22 Qershor  Shen Paulini 
24 Qershor  Lindja e Gjon Pagezuesit 
26 Qershor  Shen Gjoni dhe Pali 
27 Qershor  Shen Cirili i Aleksandrise 
 
 
Viti 2015, kalendar aktivitetesh…  
Te	   dielen	   9	   Gusht	   dita	   e	   piknikut;	   te	  
dielen	   6	   Shtator	   shtegtimi	   ne	   Midland	  
Ontario;	  te	  shtunen	  28	  Nëntor	  Party	  festa	  
e	   Pavaresise;	   te	   shtunen	   19	   Dhjetor	  
Christmas	  Party. 
Haku Kishes 2015…  
Deri tani kane dhene: 

Aleks	   Coku	  
Anton	   Tinaj	  
Anton	   Brunga	  
Arben	   Toma	  
Beniamin	   Hasko	  
Dritan	   Lumaj	  
Edi	   Linadi	  
Eduard	   Shkreli	  
Gac	   Gjoka	  
Gezim	   Vushaj	  
Gjelosh	   Vushaj	  
Kreshnik	   Kapaj	  
Ladi	   Lumaj	  
Leke	   Kapllaj	  
Luk	   Gjolaj	  
Lule	   Tinaj	  
Marash	   Martinaj	  
Marin	   Muzhani	  
Martin	   Pjetri	  
Mhill	   Ftoni	  

Nik	   Biqi	  
Nikolin	   Vukelaj	  
Pjeter&Bep	   Dreshaj	  
Prek	   Lekaj	  
Preke	   Gjonaj	  
Shpend	   Pllumaj	  
Sokol	   Ujka	  
Taulant/Elvis	   Gjerkaj	  
Ton	   Vocaj	  
Vladimir	   Doda	  

 

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. 
 
 
Per projektin e Bustit te Nene Terezes ne 
Midland Ontario kane dhene deri tani: 
 
Pjeter&Bep	   Dreshaj	   1000	  
Zef	   Deklaj	   1000	  
Anton	   Malaj	   500	  
Arben	   Toma	   500	  
Gjergj	   Nikolla	   500	  
Luigj	   Narkaj	   500	  
Ndue	   Kabashi	   500	  
Nik	   Biqi	   500	  
Nue	  	   Nikçi	   500	  
Paulin	  	   Marku	   500	  
Vasel	   Dreshaj	   500	  
Milazim	   Ahmeti	   200	  
Vilson	   Prekaj	   200	  
Elbert	   Gashi	   100	  
Ferdinant	   Grabanica	   100	  
Gazmend	   Kajtazi	   100	  
Gjovalin	   Imeri	   100	  
Nysret	   Caka	   100	  
Pjeter	   Tunaj	   100	  
Prek	   Gjonaj	   100	  

 
Projekti kushton rreth 16.700 dollare kanadeze 
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Imzot Mirdita: Angazhimi 
ynë është besnikëri ndaj Hyjit 

dhe ndaj martirëve 

 
 
Në ditën e parë të Asamblesë kombëtare të 
Kishës katolike në Shqipëri, Imzot Rrok 
Mirdita mbajti fjalimin e parë rreth jetës së 
Kishës në Shqipëri dje dhe sot. Në ligjëratën e tij 
ai hodhi një vështrim gjithpërfshirës ku u prekën 
tre etapa kryesore: Etapa e parë 1991-1993 që 
përkon me fillimet pas rënies së komunizmit deri 
në vizitën e Papës Gjon Pali II më 25 prill 1993; 
Etapa e dytë 1993-2000 e cila përkon me 
shugurimin e meshtarëve të parë shqiptarë në 
Katedralen e Shkodrës me datë 29 qeshor 2000; 
dhe periudha e fundit 2000- shtator 2014 me 
vizitën e Papës Françesku. 
Marksizmi ateist – tha Imzot Mirdita – jo vetëm 
nuk e kishte vënë në gjumë Kishën, por 
përkundrazi ajo ishte më e gjallë se kurrë. Fillimi 
i ri ishte një shprehje lirie së cilës iu gëzuan të 
gjithë. Meshtarët e vjetër nuk ngurruan aspak por 
filluan misionin e tyre menjëherë. Ne të tjerët 
stafetën e kemi marrë nga duart e atyre që e kanë 
mbrojtur me gjakun e martirëve. Një deshmi 
personale vitit 1991 kur erdha për herë të parë. 
Në Shkrel pashë, kur shkova të them meshë, se 
Kisha në Shqipëri, nuk kishte vdekur, por ishte e 
gjallë. Teksa shihja ato rrëke njerëzish ngjyra-
ngjyra që vinin për meshë u krijua një imazh që 
më ka shoqëruar për shumë kohë – vazhdoi 
Arqipeshkëvi i Tiranës. Hyu ua ka shpërblyer 
atyre qe kanë vuajtur. Ç’befasi u ka përgatitur 
Hyju atyre fëmijëve e të rinjëve që jetojnë sot 

gëzimin e fesë së marrë prej atyre që kanë 
vuajtur. Angazhimi ynë është besnikëri ndaj 
Hyjit dhe atyre që na kanë dëshmuar bukurinë e 
fesë nëpërmjet martirizimit. Gjatë kësaj periudhe 
janë ndërtuar strukturat bazë për ungjillizimin. 
Janë bërë struktura të cilat nuk janë të përsosura, 
por që kanë nevojë të përsosen. Më tej Imzot 
Mirdita foli për Kishën duke nisur nga përvoja e 
tij baritore si Arqipeshkëv i Tiranës qysh nga 
emërimi i tij në dhjetor të vitit 1992 e deri më 
sot. Janë bërë hapa gjigande. Katedralja dhe 
kompleksi i Arqipeshkëvisë së bashku me kisha, 
vepra të tjera shkollore e qëndra sociale është 
kurorëzimi i një pune të gjatë e të madhe. Më 
pas ai foli për organizimin e Kishës në dy 
Motropoli në vitin 2005. 
Arqipeshkëvi foli edhe për pluralizmin fetar dhe 
dialogun. Feja nuk mund te kthehet në një 
ideologji. Ajo është zbulim i lirë i Hyjit dhe 
pranim i lirë i njeriut. Në këtë liri qëndron 
dinjiteti i njeriut. Askush nuk mund të detyrojë 
askënd të besojë. Liria e religjionit është një liri 
themelore. Pluralizmi fetar nuk na shqetëson. 
Ajo është e hapur për bashkëpunim. Shkollat 
tona janë të hapura për të gjithë, të krishterë e 
msylimanë, e po ashtu ndërmjet krerëvë fetarë ka 
bashkëpunim. 
Në vitin 2000 u bënë shugurimet e para. 
Meshtarët shqiptarë ndonjëherë ndoshta nuk janë 
vlerësuar aq sa duhet, por janë lënë në vendet e 
dyta. Askush nuk i njeh nevojat e shpirtit 
shqiptar si ata. Meshtarët shqiptarë, kleri vendas 
duhet të mësojnë gjithashtu edhe përvujtërinë. 
Për të ardhmen duhet të pyesim veten: A jemi 
kujdesuar sa duhet për të ushqyer zemrën e të 
rinjëve dhe dëshirën e tyre për meshtarë? A i 
është kushtuar sa duhet vëmendje formimit të 
klerit? Gjithnjë në lidhje me të ardhmen Imzot 
Mirdita foli për laikët. Në përmbyllje një fjalë 
për laikët. Pa popullin e Hyjit ne do të ishim 
endacak…në mënyrë të vecantë të rinjtë kanë 
pyetje që ne kemi për detyrë të përgjigjemi. 

---------------- 

 
Pope Francis        Lord, seize us with 
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your power and light, help us to protect 
all life, to prepare for a better future. 
 
 
Greetings to Muslims for 
Ramadan, 'Id al-Fitr 

 
(Vatican Radio) For the Islamic 
Month of Ramadan and the feast of 
Eid al-Fitr, the Pontifical Council for 
Interreligious Dialogue has 
published a Message to Muslims 
entitled “Christians and Muslims: 
Together to counter violence 
perpetrated in the name of 
religion”. 
 
In the Message, Cardinal Jean-Louis 
Tauran, the President of the 
Council, offers best wishes to 
Muslims “for a peaceful and joyful 
celebration of Eid al-Fitr, the 
celebration that marks the end of 
Ramadan. 
 
The world also has great need of 
prayer, Cardinal Tauran said: 
“There is great need of our prayer: 
for justice, for peace and security in 
the world; for those who are far 
from the right path of life and who 
commit violence in the name of 
religion, that they might return to 

God and change [their] life; for the 
poor and the sick.” 
 
Cardinal Tauran concludes the 
Message “With Pope Francis, we 
wish you that the fruits of Ramadan 
and the joy of ‘Id al-Fitr may bring 
about peace and prosperity, 
enhancing your human and spiritual 
growth.” 

------------------------- 
 

 
  

 


