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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 

 

Ardhja / Advent 
 

27 Nëntor 2016 

Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Si qe në ditët e Noehit – ashtu do të jetë 
edhe ardhja e Birit të njeriut, dhe, sikurse në ditët para përmbytjes, njerëzit hanin e 
pinin, merrnin gra e gratë burra deri atë ditë kur Noehi hyri në arkë, e nuk ua preu 
mendja se do t’u ndodhte gjë derisa s’erdhi përmbytja e i fshiu: ashtu do të jetë edhe 
në ardhjen e Birit të njeriut. Atëherë, prej dy vetëve, që kanë për t’u gjetur në arë, njëri 
do të merret e tjetri do të lihet; prej dy grave që do të bluajnë në mokër, njëra do të 
merret e tjetra do të lihet. Prandaj: rrini zgjuar, sepse nuk dini se në ç’ditë do të vijë 
Zotëria juaj! E mos harroni: po ta dinte i zoti i shtëpise se në ç’orë të natës i vjen 
vjedhësi, do të rrinte zgjuar e nuk do të lejonte t’i thyhej shtëpia. Prandaj: rrini gati, 
sepse Biri i njeriut do të vijë në atë orë kur ju nuk e pritni.” Mt 24, 37-44 
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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…  
 
28 Nëntor  Jakobi i Markise 
30 Nëntor  Shen Andreu apostull 
03 Dhjetor Shen Françesk Ksaveri 
04 Dhjetor Shen Gjoni i Damaskut 
 
Haku Kishes 2016…  E kane dhene:  

Aleks	 Dragu	
Aleks	 Coku	
Aleksander	 Zefi	
Aleksander	 Agraja	
Alfred	 Shllaku	
Altin	 Miri	
Anton	 Tinaj	
Anton	 Malaj	
Anton	 Brunga	
Arben	 Toma	
Arben	 Pepa	
Arben	 Therqaj	
Ardian	 Precetaj	
Artan	 Vuksani	
Artur	 Haxhia	
Astrit	 Simeqi	
Beniamin	 Hasko	
Dode	 Ndreu	
Edi	 Linadi	
Eduart/Aurel	 Avullija	
Emiljan		 Zadrima	
Fatmir	 Qosaj	
Ferdinand	 Grabanica	
Flamur	 Brajoviq	
Fred	 Kalaj	
Gezim	 Vushaj	
Gezim	 Lanazi	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjergj	 Gjinaj	

Gjergj	 Nikolla	
Gjovalin	 Selmani	
Ilir	 Frrokaj	
Ilir		 Shyti	
Lec		 Gashaj	
Lek	 Tarazhi	
Lek	 Kapllaj	
Lin	 Gjerkaj	
Luigj	 Narkaj	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj	 Lallinaj	
Marin	 Muzhani	
Mark	 Shkreli	
Mark	 Ndoci	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Mhill	 Bregu	
Mirash	 Lallinaj	
Ndue	 Cacaj	
Nik	 Biqi	
Nikolin	 Vukelaj	
Nue	 Nikci	
Pal	 Rranxburgaj	
Paulin	 Ndoj	
Petrit	 Ujka	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter/Bep	 Dreshaj	
Prek	 Kacaj	
Prek	 Lekaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Frani	
Prek	 Spaqi	
Prel	 Pepushaj	
Pren	 Prekaj	
Silvan	 Nerhati	
Sokol	 Ujka	
Sokol	 Dodaj	
Sokol	 Gashaj	
Taulant	/	Elvis	 Gjerkaj	
Tonin	 Ndoja	
Tonin		 Kastrati	
Tot	 Prekulaj	
Viktor	 Gjokaj	
Viktor	 Pleti	
Vitor	 Mernaçaj	
Vladimir	 Doda	
Zef	 Shkreli	
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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. 
 
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …    
 
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	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Tom	Prekulaj	 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	
Qamil	Llashtica	 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 per Kanonizimin e te Lumëve Imzot Vinçenc 
Prennushi me Shokë Martirë 
 

Trini e Shenjte, 
Ate e Bir e Shpirt Shenjt, 

Ty te qofshin lavdi, ndera e bekimi, 
Qe ia ke dhuruar Kishes se Shenjte 

Te Lumet Vinçenc Prennushi me 37 Shoke 
Martire 

Si model besnikerie ndaj Krishtit 
dhe dashurie te pakushtezuar ndaj 

vellezerve. 
Te lutemi me pervujteri: 

Ashtu si jane te Lume ne Qiell, 
Denjohu ti lavderosh edhe ketu ne toke 

Duke na dhene hirin qe aq shume e 
deshirojme 

Dhe qe, me ndermjetesine e tyre te 
perbashket, 

Me besim te kerkojme… (ketu behet 
kerkesa). 

Besojme ne Ty o Zot. Ardhte Mbreteria jote! 
Amen. 

 
Ati yne. Te falemi Mari. Lavdi Atit… 

 
Nese merrni hire, mrekulli, komunikojani: 

Zevendes Postulatorit ne Shkoder: curiashkoder@hotmail.com 
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Pope Francis 
✔ 
 @Pontifex 
With the close of the Jubilee, we look ahead at 
how to continue to experience with joy, fidelity 
and enthusiasm the richness of God’s mercy. 
 

Koha e Ardhjes 
Kohë e rizgjimit shpirtëror 

 
Kjo kohë, që ka në bazë fjalën ‘Ardhje’, na bën të 
mendojmë se pritet diçka që do të ndodhë… 
Koha e Ardhjes na shtyn të mendojmë se do të 
ndodhë diçka, por niset nga diçka që ka 
ndodhur tashmë. Koha e Ardhjes niset nga 
Lindja e Zotit, nga ardhja e Jezusit në histori 
për të hapur brenda kësaj historie, të njollosur 
nga mëkati, një shteg shëlbimi. Ne e dimë se kjo 
tashmë ka ndodhur, Biri i Zotit është bërë njeri, 
ka hyrë në historinë tonë deri në atë pikë, sa ne 
sot mund të themi se jemi farefis me Zotin, 
sepse Zoti u bë njeri; por shëlbimi nuk është 
përmbushur, shëlbimi nuk është kryer, shëlbimi 
nuk ka përfunduar; shëlbimi ka filluar, ka nisur 
si tharm, si fryt i parë. 

Ne presim kthimin e Jezusit, që të 
përmbushet shëlbimi, që njerëzimi të çlirohet 
plotësisht nga pesha e fajit e bota të çlirohet nga 
skllavëria e mëkatit. Ne presim qiej të rinj e tokë 
të re, presim Jeruzalemin e ri e prandaj, ndërsa 
kujtojmë ardhjen e Jezusit në histori, ndezim 

kandilin, ose më mirë të themi e mbushim me 
vaj – për të shkuar pastaj të përgatitur si duhet 
në takimin me Zotin që vjen. 

  
Koha e Ardhjes është kohë veprash të 

mira për mbarë të krishterët. Përmes 
impenjimit tonë konkret duhet e mund të 
zbulojmë të vërtetën e fjalëve të Zotërisë, e 
pikërisht në këtë kohë të ardhjes le të 
pasurohemi edhe ne me vepra të mira e kështu 
t’i hapim portat e botës për Krishtin, Shëlbuesin 
tonë. 
Ju urojmë kohë të shenjtë të Ardhjes! 
 

 

Kardinal Troshani kremton ne 
varret e Rrmajit 
Një ditë pasi mberriti në Rinas, Kardinal Simoni 
u drejtua drejt varrezave të Rrmajt për të 
kremtuar meshën shenjte, vendi simbol i 
vuajtjes dhe ringritjes. 
Askund më mirë se aty nuk mund të kuptohet 
jeta e kardinalit, askund më mirë se aty nuk flet 
deshmia e martirëve e bashkëvuajtësve të 
ideologjisë që kërkonin të përjashtonin Zotin, 
askund më mirë se aty nuk mund të kuptohet 
fuqia e  klerit katolik dhe e njerzve që e deshen 
Kishën, askund më mirë se aty nuk mund të 
fillohet misioni si princ nderi i Kishës. 
Mesazhi i Kardinalit vazhdon pandreprë t’ju 
drejtohet besimtarëve me po atë thjeshtësi që 
mishëron, më po atë forcë rinore të shpirtit që 
përtërihet në Hyjin e gjallë për lutje, angazhim 
dhe dashuri. 
Pasi kremtoi Meshën kardinal Simoni, vizitoi e 
bekoi vorrin e prindërve të tij si dhe çinarin, 
vendpushkatimi i sa martirëve. 
Relika e gjallë e martirizimit, kardinali i dytë i 
Shqipërisë, meshtari i përvujt, i riu i 
pathyeshëm, shëmbëllen sot forcën për tu 
ripërtërirë në besim, e në lutje. 
*Marrë nga faqja fb e Katedrales se Shkodres 


