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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 dhe Besoni !!! 
 

22 Shkurt 2015 

Fill pastaj Shpirti Shenjt e shtrëngoi Jezusin të shkojë në shkreti. Në shkreti 
qëndroi dyzet ditë, ku qe vënë në provë prej djallit. Rrinte me egërsira dhe 
engjëjt i shërbenin. Pasi e burgosën Gjonin, Jezusi shkoi në Galile. Atje 
predikonte Ungjillin. Thoshte: “Koha u plotësua e Mbretëria e Hyjit është 
ngjat! Kthehuni e besoni Ungjillit!” Mk 1, 12-15 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:30 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... 
23 Shkurt  Shen Polikarpi 
24 Shkurt  Shen Sergji 
25 Shkurt  Shen Viktorini 
27 Shkurt  Shen Leandri 
28 Shkurt  Shen Antoneta 
 
 
Udha e kryqit…  
Te	   premten	   udha	   e	   kryqit	   kremtohet	   ne	  
oren	  7:45pm.	  
	  
Rregullat e Krezhmes… Në kohen e 
Krezhmes e Mërkurja e Përhime dhe të Premtet 
dhe të Shtunen e Madhe janë ditë njineset dhe 
abstinencet. Njinesa âsht marrja e nji vakti 
kryesor t'vetëm n'ditë por Kisha Katolike lejon 
me marr pak ushqim n'mjes e n'darkë, përveç 
vaktit kryesor. Abstinenca âsht mos-
konsumimi i mishit apo i lëngjeve të mishit. 
 
 
Krezmimet dhe Kungimi i Pare 
(Confirmation, First Communion)…  
Te	   dielen	   10	  Maj	   gjate	  Meshes	   do	   jipen	  
sakramenti	   i	  Krezmimit	  dhe	   i	  Kungimit	   te	  
parë.	  Meshen	  do	  ta	  udheheqe	  Shkelqesia	  
Tij	   Arqipeshkvi	   Bernardito	   Auza,	  
ambassador	   i	   Vatikanit	   ne	   Kombet	   e	  
Bashkuara	   ne	   New	   York	   (shih	  
http://www.holyseemission.org/about/t
he-‐permenant-‐observer.aspx).	  
 
 

Kursi i gjuhes shqipe…  
Çdo	   te	   diele	   ne	   oren	   11	   te	   ambientet	   e	  
Kishes	   ne	   Browns	   Line	   vazhdon	   kursi	   i	  
gjuhes	  shqipe	  per	  femijet	  (Ph.	  416.503-‐4509)	  	  
 

Hakun e Kishes per vitin 2015 
e ka dhene: Nik Biqi 

 
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. 
 
 

Kreshmet – kohë për përforcimin e 
lidhjes sonë me Hyjin

 
Sot, ndoshta më shumë se kurrë, është sfidë në 
jetën e  përditshme të përshpejtuar për të gjetur 
kohë për të bërë një lutje personale dhe për të 
zhvilluar jetën tënde shpirtërore. Jemi të 
vetëdijshëm se ritmi i përshpejtuar i jetës 
moderne, me përgjegjësitë e punës dhe 
familjes, kohën e nevojshme personale për 
pushim dhe relaksim, vështirë po lejon që gjithë 
kësaj t`i shtohen edhe dhjetë, njëzet apo 
tridhjetë minuta për lutjen e përditshme. 
Megjithatë Bibla na mëson se është urdhërim ta 
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vendosim Zotin në vendin që i takon – të parin – 
në mënyrë që të gjitha gjërat tjera ta gjejnë 
kuptimin e vërtetë. 

Të provojmë këto Kreshme ta vendosim Zotin 
në vendin e parë, t`i dhurojmë Atij atë çfarë 
kemi marrë –  kohën tonë, kohën e lutjes 
personale, kohën e meditimit personal –  në 
mënyrë që Ai të mund ta shenjtërojë atë, dhe në 
të e nëpërmjet saj, për të na dhënë hiret dhe 
njohjet e nevojshme për jetën tonë të 
përditshme. 

 

Shtatë mijë, të krishterët e 
persekutuar çdo vit 

Në botë, 80% e njerëzve 
të mbytur për shkak të fesë së tyre, janë 
të krishterë. Për këtë persekutim të 
përditshëm u fol në takimin “Do t’ju 
persekutojnë edhe ju. Njerëz, drama, 
perspektiva”, që u mbajt dje, në Romë. 
Kuvëndimi u organizua nga shoqata pa 
qëllim fitimi “Integra”, që merret me 
strehimin e emigrantëve, në bashkëpunim 
me Dhomën e deputetëve.  Sipas të 
dhënave statistikore, çdo vit të paktën 7 
mijë të krishterë në botë, vdesin për të 
mos e mohuar besojmën e tyre. Masakrës 
së fundit, asaj të 21 koptëve, vrarë në 
Libi nga Shteti Islamik, i shtohet 
persekutimi në Nigeri, nga Boko Haram 
dhe situata e vështirë në Pakistan.  
 
 

Falenderim… 
Falenderojme	   te	   gjithe	   at	   ate	   cilet	   kontribuan	   per	  
Party	  per	  Kids	   te	  dielen	  e	  kaluar.	  Në	  veçanti	  Viktor	  
Gjokaj,	  Ladi	  Lumaj	  dhe	  Ardian	  Stolaj	  per	  picat.	  
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 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 
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. 

Më 20 shkurt 1991 fiton e vërteta e 
liria mbi diktatorin Enver Hoxha 

 
“E duam Shqipërinë si gjithë Evropa”: 
parrulla të kujton thirrjet e demonstruesve 
të 24 vjetëve më parë në Tiranë, kur një 
lumë njerëzish, duke u nisur nga Qyteti i 
Studentit, përshkuan bulevardin e 
kryeqytetit të Shqipërisë për t’u ndalur para 
bustit të diktatorit Enver Hoxha dhe për ta 
rrëzuar atë përdhe.  Ata, që ishin atë ditë 
në sheshin Skënderbej të Tiranës, nuk 
mund të mos e kujtojnë përshtypjen që bëri 
oshëtima e shurdhët e shtatores së 
diktatorit gjakatar, që binte për dhé dhe 
habinë, kur u pa se brenda ajo ishte bosh – 
si edhe ideologjia e indoktrinimit bosh, që 
përhapi me terror për vite të tëra, tashmë e 
vërteta doli në dritë. E pastaj, shfrimi i 
lotëve e përqafimi ndërmjet njerëzish 
krejtësisht të panjohur - gjë e re edhe kjo, 
për ata qytetarë që regjimi komunist i 
kishte mësuar të ruheshin e të druheshin 
madje nga të afërmit, sepse kushdo mund 
të ishte spiun e armik. Shpresat e 
mëvonshme e pjesëmarrjet në 

manifestimet e shumta, kush nuk i mban 
mend? E fatkeqësisht, edhe zhgënjimet që 
pasuan.  Për të mos harruar atë çka 
qytetarët e Shqipërisë ishin dhe përjetuan 
gjatë diktaturës enveriste të komunizmit 
ateist, dy vjet më parë në Muzeun Historik 
Kombëtar në Tiranë, u hap Pavijoni i 
Terrorit Komunist, ku ekspozohen fotografi, 
dokumente, objekte personale të të 
burgosurve, të të pushkatuarve e të të 
internuarve, me të dhëna tronditëse për 
ata, që humbën edhe jetën në burgjet e 
komunizmit. Kjo që e kaluara të mos 
harrohet, që dhuna e tmerri i atij kalvari që 
pësoi populli i pafajshëm shqiptar të mos 
përsërite kurrë më, që gjaku i njerëzve të 
pafajshëm të ketë farë e mirë për të 
ardhmen e Vendit.  Pra mirë, për të 
kaluarën, po sot “Shqypni, pa na thuej si 
je”? Parrulla e atëhershme “E duam 
Shqipërinë si gjithë Evropa”, akoma rëndon 
mbi proceset e mbi planet e politikës së 
Tiranës, larg nga kultura dhe shoqëria më e 
mirë evropiane, që edhe sot i jep jetë 
kontinentit, pavarësisht nga vështirësitë në 
të cilat ndodhet, duke mos lejuar më të 
sundojnë terrori, diktatura e errësira. 
(Radio Vatikani) 

 

 


