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Saint 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 

 

E njohin zërin e tij 
 

7 Maj 2017 

Në atë kohë, Jezusi tha: “Për të vërtetë, për të vërtetë, po ju them: ai që në vathë të 
deleve nuk hyn nëpër derë, por tjetërkah kërcen brenda, ai është vjedhës dhe cub. Ai 
që hyn nëpër derë, ai është bariu i deleve. Atij derëtari i çel derën e delet e dëgjojnë 
zërin e tij. Ai i thërret delet e veta me emër dhe u prin përjashta. E kur i qet përjashta të 
gjitha delet e veta, u prin dhe delet i shkojnë mbas, sepse e njohin zërin e tij. Pas të 
huajit nuk do të shkojnë me siguri, por do të ikin, sepse nuk e njohin zërin e të huajit.”  
Jezusi u tregoi këtë shëmbëlltyrë, por ata nuk e morën vesh ç’deshi t’u thotë me të. 
Prandaj Jezusi u tha përsëri: “Përnjëmend, përnjëmend po ju them: unë jam dera e 
dhenve. Të gjithë ata që erdhën para meje janë vjedhës dhe cuba; porse delet nuk i 
dëgjuan. Unë jam dera: kush hyn nëpër mua, do të shëlbohet: do të hyjë e do të dalë 
dhe do të gjejë kullosë. Vjedhësi s’vjen për tjetër, por për të vjedhur, për të prerë e për 
të bërë dëm. Unë erdha që delet ta kenë jetën e ta kenë me plotësi.” Gjn 10, 1-10 
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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…  
08 Prill  Shen Viktori 
09 Maj  Shen Pakomi 
10 Maj  Shen Pakomi 
12 Maj  Shen Leopold Mandiq 
13 Maj  Zoja e Fatimas 
14 Maj  Shen Matia 
 
Te marteve te Shna Ndout Mesha 
kremtohet ne oren 7:30pm 
 
Haku Kishes 2017…  E ka dhene:  
Aleks	 Coku	
Altin	 Miri	
Arben	 Toma	
Arben	 Marku	
Arben	 Therqaj	
Artan	 Vuksani	
Frederik	 Gjergji	
Gjergj	 Nikolla	
Ilir	 Shyti	
Ilir	 Frrokaj	
Kol	 Pepa	
Ljuc	 Junçaj	
Luigj	 Gojani	
Luk	 Gjolaj	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Nikolin	 Vukelaj	
Nikolle	 Lumaj	
Nush	 Dokaj	
Paulin	 Marku	
Pjerin	 Brucaj	
Pjeter&Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Spaqi	
Tefe	 Ndoci	

Ton	 Vocaj	
Valmir	 Gjinaj	
Vaso	 Gjuravçaj	
Zef	 Deklaj	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte!      
       
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …    
Sokol	Sterbyci	 10000	
Pjeter&Bep	Dreshaj	 10000	
Ton	Vocaj																																 10000	
Aleks	Coku	 5000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luigj	Narkaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
Anton	Malaj	 4000	
Arben	Pepa	 3000	
Luvigj	Lallinaj	 3000	
Mirash	Lallinaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Anton	Brunga	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Altin	Miri	 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	
Lek	Selmani																																										1500	
Ndue	Selmani	 1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Gjovalin	Melaj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
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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	
Arben	Toma	 500	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Kol	Pepa	 500	
Lec	Ndoj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
 
Shuma e mbledhur per Building Fund deri ne 
daten e sotme eshte: 
$49,031.60 (te depozituar ne Banke) 
+ 
$251,041.67 (te depozituar ne Ipeshkvi) 
= 300,073.27  
 
Kardinali Sandri: bota të 
mos i braktisë të krishterët 
e persekutuar 
 

 
Këto ditë Kongregata për Kishat Lindore 
kremtoi njëqind vjetorin e themelimit. 
Dikasteri aktualisht është shumë i 
angazhuar në mbështetjen e bashkësive 

katolike të Lindjes, të dëmtuara rëndë 
nga luftërat dhe persekutimet.  Kardinali 
prefekt, Leonardo Sandri, bën thirrje, nga 
Radio Vatikani, që bota të mos i braktisë 
të krishterët e persekutuar të Lindjes: 
“Mund të themi se ky përvjetor është 
shumë i rëndësishëm për jetën e 
Kongregatës si dhe për Institutin Papnor 
Lindor; është çast reflektimi për  vlerën 
që kanë Kishat Lindore Katolike në Kishën 
Katolike të Romës,  parë si pasuri e 
ardhur  nga Apostujt, nga Kishat 
apostolike, që pastaj, gjejnë shprehjen e 
vet në disiplinë, në Liturgji, në patristikë, 
në përshpirtëri, burime vërtet të 
rëndësishme edhe për sot, për udhën 
tonë si dishepuj të Krishtit. Prej këndej, 
këto Kisha kanë rëndësi të madhe për 
jetën shpirtërore të Kishës në tërësi. 
Duhet t’i kemi, prandaj, parasysh 
mirë  problemet e tyre, emigracionin, 
ikjen nga lufta, persekutimin, praninë e 
tyre në viset tona perëndimore. E, 
sidomos, duhet t’i mbështesim, për të 
mos e braktisur Lindjen e Mesme, që atje 
të ketë gjithnjë prani të krishterë, e jo 
vetëm monumente guri, të cilat nuk 
flasin, as nuk mendojnë, por gurë të 
gjallë, që ndjekin Krishtin, duke u bërë 
kështu, faktor paqeje dhe ekuilibri për të 
gjitha këto vende. Bota nuk duhet t’i 
braktisë!”. 
 
Our Lady of Fatima 

  The famous 
apparitions of the Virgin Mary to the children of 
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Fatima took place during the First World War, in 
the summer of 1917. The inhabitants of this tiny 
village in the diocese of Leiria (Portugal) were 
mostly poor people, many of them small farmers 
who went out by day to tend their fields and 
animals. Children traditionally were assigned 
the task of herding the sheep. 
The three children who received the apparitions 
had been brought up in an atmosphere of 
genuine piety: Lucia dos Santos (ten years old) 
and her two younger cousins, Francisco and 
Jacinta. Together they tended the sheep and, 
with Lucy in charge, would often pray the 
Rosary kneeling in the open. In the summer of 
1916 an Angel appeared to them several times 
and taught them a prayer to the Blessed Trinity. 
On Sunday, May 13, 1917, toward noon, a flash 
of lightning drew the attention of the children, 
and they saw a brilliant figure appearing over 
the trees of the Cova da Iria. The "Lady" asked 
them to pray for the conversion of sinners and 
an end to the war, and to come back every 
month, on the 13th. 
Further apparitions took place on June 13 and 
July 13. On August 13 the children were 
prevented by local authorities from going to the 
Cova da Iria, but they saw the apparition on the 
19th. On September 13 the Lady requested 
recitation of the Rosary for an end to the war. 
Finally, on October 13, the "Lady" identified 
herself as "Our Lady of the Rosary" and again 
called for prayer and penitence. 
On that day a celestial phenomenon also took 
place: the sun seemed to tumble from the sky 
and crash toward earth. The children had been 
forewarned of it as early as May 13, the first 
apparition. The large crowd (estimated at 
30,000 by reporters) that had gathered around 
the children saw the phenomenon and came 
away astounded. 
Official recognition of the "visions" which the 
children had at the Cova da Iria came on 
October 13, 1930, when the bishop of Leiria - 
after long inquiry - authorized the cult of Our 
Lady of the Rosary at the site. The two younger 
children had died: Francisco (who saw the 
apparition but did not hear the words) on April 4, 
1919, and his sister Jacinta on February 20, 
1920. Sister Lucia died on February 13, 2005, at 

her Carmelite convent in Coimbra, Portugal, 
after a long illness. 

 
Pope Francis 
✔ 
 @Pontifex  
Rejoice! Hidden within your life is a seed of 
resurrection, an offer of life ready to be 
awakened! 
 

 

 


