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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 11:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

 
 

Kush është i afërmi im ? 
 

10 Korrik 2016 

Në atë kohë, u ngrit një dijetar Ligji dhe, me qëllim që ta provojë, e pyeti Jezusin: “Mësues, çka duhet 
të bëj për të fituar jetën e pasosur?” Iu përgjigj Jezusi: “Çka shkruan në Ligj? Si lexon atje?” Dijetari iu 
përgjigj: “Duaje Zotin, Hyjin tënd, me gjithë fuqinë tënde dhe me gjithë mendjen tënde, dhe të afërmin 
tënd porsi vetveten.” Jezusi i tha: “Mirë u përgjigje! Vepro kështu dhe do të jetosh!” Por ai, duke 
dëshiruar të përligjej, e pyeti Jezusin: “Kush është i afërmi im?”  Jezusi vazhdoi e tha: “Një njeri po 
zbriste prej Jerusalemit në Jerihon e ra ndër cuba. Këta e plaçkitën, e rrahën dhe ikën e e lanë veç 
gjallë. Rastësisht po asaj rruge po zbriste një prift. E pa, iu shmang e vazhdoi rrugën. Po ashtu edhe 
një levit, kur arriti aty, e pa, iu shmang dhe e vazhdoi udhën. Kurse një samaritanas, duke udhëtuar, 
kur erdhi tek ai dhe e pa, pati dhimbë për të, iu afrua, ia lidhi plagët duke ia pasë larë me verë e me 
vaj. Mandej e vuri mbi shtazën e vet, e çoi në bujtinë dhe u kujdesua për të. Të nesërmen, nxori dy 
denarë, ia dha bujtinarit dhe i tha: ‘M’u kujdes për të dhe, çka të shpenzosh më shumë, do t’i jap kur 
të kthehem.’  Cili prej këtyre të treve, të thotë mendja, u dëftua i afërmi i atij njeriu që ra ndër cuba?” 
Ai iu përgjigj: “Ai që pati mëshirë për të!” “Shko – i tha Jezusi – e bëj edhe ti ashtu!” Lk 10, 25-37 
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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…  
 
11 Korrik  Shen Benedikti 
12 Korrik  Shen Gjoni 
13 Korrik  Shen Henriku 
14 Korrik  Shen Kateri Tekawitha 
15 Korrik  Shen Bonaventura 
16 Korrik  Zoja Karmë 
 
Haku Kishes 2016…  E ka dhene:  

Aleks	 Dragu	
Aleks	 Coku	
Aleksander	 Agraja	
Anton	 Tinaj	
Anton	 Malaj	
Arben	 Toma	
Arben	 Pepa	
Arben	 Therqaj	
Ardian	 Precetaj	
Artan	 Vuksani	
Beniamin	 Hasko	
Dode	 Ndreu	
Eduart/Aurel	 Avullija	
Emiljan		 Zadrima	
Ferdinand	 Grabanica	
Fred	 Kalaj	
Gezim	 Vushaj	
Gezim	 Lanazi	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjovalin	 Selmani	
Ilir	 Frrokaj	
Ilir		 Shyti	
Lec		 Gashaj	
Lek	 Kapllaj	
Luk	 Gjolaj	
Marin	 Muzhani	
Martin	 Vuktilaj	

Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Mhill	 Bregu	
Ndue	 Cacaj	
Nik	 Biqi	
Nikolin	 Vukelaj	
Nue	 Nikci	
Pal	 Rranxburgaj	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter/Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Frani	
Prek	 Spaqi	
Prel	 Pepushaj	
Pren	 Prekaj	
Silvan	 Nerhati	
Sokol	 Dodaj	
Sokol	 Gashaj	
Taulant	/	Elvis	 Gjerkaj	
Tonin	 Ndoja	
Tonin		 Kastrati	
Tot	 Prekulaj	
Viktor	 Pleti	
Vladimir	 Doda	
Zef	 Shkreli	
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 
dhane gjate muajit Korrik…  
 
Lek Ramaj   1000 
	
Deri	tani:	
Ton	Vocaj																																

	
10000	

Aleks	Coku	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
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Paulin	Marku	 5000	
Nik	Biqi	 3000	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Anton	Malaj																																					 2000	
Artan	Vuksani	me	
vellezer	 2000	

Dritan	Lumaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Altin	Miri	 1500	
Lek	Selmani																																										1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	
Luc	Gjokaj	 100	
Ana	Prifti	 50	

 
Per Fondin Building Fund: 
Account summary: 
Opening balance on May 1, 2016        $208,153.10 
 
Deposits                                                    12,656.00 
 
Closing balance on May 31, 2016       $220,809.60  
 
 
 
Picnic/Festival Day me 1 gusht te 
qendra kroate ne Norval 

 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 
 
 

“Jubileu. Viti Shenjt i 
Mëshirës”. Jezusi dhe 
bashkësia me fytyrën e 
bariut 
 

 
 
Do të flasim për Jezusin dhe bashkësinë 
me fytyrën e bariut. Të kthehemi, 
prandaj, tek marrëdhëniet ndërmjet 
bariut e deleve: ta thellojmë kuptimin e 
kësaj marrëdhënieje, përmes Ungjillit të 
Gjonit e të Mateut. Në Ungjillin e Gjonit 
(10,1-16) Jezusi na tregon similitudën e 
bariut të mirë (që mund të përkthehet 
edhe bariu i bukur), me të cilin 
identifikohet. Është bari i mirë, sepse i 
njeh delet e veta me emër, e është gati të 
japë edhe jetën për to. Ndryshon nga 
rrogëtari e aq më tepër, nga cubi. Nëse 
rrogtari interesohet vetëm për rrogën e 
tij, bariu i ruan delet, pa pyetyr për 
lodhjen, as për kohën që humbet për t’u 
mësuar me delet e delet, me të. E ndërsa 
cubi jeton për t’i grabitur delet, bariu 
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shkrin vetveten për to.  
 
Çka e dallon rrogëtarin e cubin nga bariu, 
është qëndrimi përballë rrezikut! Kur 
duket ujku, rrogëtari ia mbath, i braktis 
delet, sepse nuk i interesojnë aspak. E 
pikërisht këtu dallohet bariu nga rrogëtari 
e nga cubi: përballë kthetrave të ujkut, 
ata janë gati t’ia mbathin këmbëve, për të 
shpëtuar lëkurën e vet,  pa pyetur fare 
për delet. Ndërsa  bariu është gati të 
dhurojë edhe pikën e fundit të gjakut për 
të shpëtuar qoftë edhe një dele të vetme 
të grigjës. Kështu është Jezusi, bari i mirë 
e i bukur, gjë që nuk ka të bëjë me 
pashinë, por me vendimin që merr për të 
mbetur me delet, për t’i mbrojtur përballë 
ujkut. 
 
Nëse në rrëfimin e Gjonit Jezusi, Bariu i 
mirë, dallohet për dhurimin e pashembullt 
të vetvetes, deri në derdhjen e gjakut, 
në  Ungjillim e Mateut  vërejmë një 
përmasë të re në lidhjen ndërmjet bariut 
dhe deleve. Tek Mateu (18,12.14) 
ritregohet e njëjta shëmbëlltyrë, që e 
gjejmë në Ungjillin e Lukës, (15,4-7), por 
rrethanat janë të  ndryshme. Pjesa e parë 
e shëmbëlltyrës u kushtohet “të 
vegjëlve”, që duhen mikpritur në 
bashkësinë e krishterë e arrin kulmin me 
shëmbëlltyrën e Bariut të Mirë. E 
konteksti i ndryshëm e zhvendos 
vëmendjen mbi ndikimin e shëmbëlltyrës: 
“Ky, vullneti i Atit  tuaj, që është në qiell, 
që asnjë nga këta të vegjël të mos 
humbasë”(Mt 18,14). Kisha është  tejet e 
pranishme në shëmbëlltyrë, sepse asaj iu 
besua vullneti i Atit: që asnjë i vogël të 
mos humbasë. 
 
Kisha  ka  fytyrën e Atit  të mëshirshëm, 
kur është nënë e në kërkim të deles së 
humbur, e gjithë gëzim, kur e gjen, pa i 
harruar kurrë ato, që ravgojnë malesh. 
Shihet qartë se tani shëmbëlltyra e Bariut 
të Mirë e ka fjalën  për Kishën e barinjtë e 
saj. Të vegjlit, që  nuk gjejnë asnjë skutë 
në shoqëri, fitojnë të drejtën e qytetarisë 

në bashkësinë e krishterë. E jo vetëm 
mikpriten, por edhe kërkohen. Kishës, që 
ecën në udhën e puritanizmit e të 
efiçentizmit, Jezusi i kundërvë Kishën, që 
ka në qendër të vëmendjes të varfërit. 
Nëse Kisha është atje, ku dy vetë a më 
shumë mblidhen në emër të Jezusit, 
Fytyra e Krishtit në Kishë është ajo e të 
vegjëlve. 
 
Shkrimtari gjenial italian Aleksandër 
Manzoni e rishkroi shëmbëlltyrën e deles 
së humbur në kryeveprën e tij “Të 
fejuarit”, në skenën ku përshkruan 
takimet e të Paemrit me Luçinë e 
kardinalin Federigo Borromeo. Nuk mund 
të ndalemi këtu gjatë tek kapitujt XXI e 
XXIII të “Të Fejuarve”, por po ia kujtojmë 
dëgjuesit tonë për bukurinë e tyre të 
rrallë, duke u ndaluar tek fjalët që Luçia i 
thotë të Paemrit: “Zoti fal shumë sende, 
për një vepër mëshire”. E ky pohim ia 
ndalon dorën të Paemrit, që po bëhej gati 
të vetvritej në një natë të zezë ankthi: të 
nesërmen i Paemri takohet me kardinalin 
Federigo. E kardinali e qorton veten e 
ndjehet fajtor, sepse duhet ta kishte 
kërkuar, e jo të priste që i Paemri të vinte 
tek ai. E ja edhe rileximi i shëmbëlltyrës: 
“T’i lëmë nëntëdhjetë e nëntë delet, që 
janë të sigurta mbi mal; unë dua të rri 
me atë, që pati humbur e u gjet. Për të 
provuar atë gëzim që provoi Bariu i Mirë 
kur u kthye në shtëpi.  E kjo është 
mrekullia e mëshirës!”.   
 

 


