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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 

 

A janë pak ata që shëlbohen ? 
 

21 Gusht 2016 

Në atë kohë, në udhëtim për Jerusalem Jezusi kalonte duke mësuar nëpër qytete e 
fshatra. Një njeri e pyeti: “Zotëri, a janë pak ata që shëlbohen?”  Ai u tha: “Mundohuni 
të hyni nëpër derë të ngushtë, sepse, unë po ju them: shumë do të kërkojnë të hyjnë, 
por nuk do të munden. Kur i zoti i shtëpisë do të çohet e do ta mbyllë derën, ju, po 
mbetët përjashta, do të filloni të trokitni në derë e të thoni: ‘Zotëri, na e hap derën!’ e ai 
do t’ju përgjigjë: ‘S’di nga jeni!’ Atëherë do të vijoni të thoni: ‘Po ne hëngrëm e pimë me 
ty e ti mësove ndër sheshe tona!’ Por ai do të përgjigjë: ‘Unë nuk di nga jeni ju! M’u 
hiqnu sysh të gjithë ju që bëni paudhësi!’  Atje do të jetë vaj e kërcëllim dhëmbësh, kur 
t’i shihni Abrahamin, Izakun, Jakobin dhe të gjithë profetët në Mbretërinë e Hyjit e 
veten të hedhur përjashta. E do të vijnë nga lindja e nga perëndimi, nga veriu e nga 
jugu, dhe do të ulen në tryezë në Mbretërinë e Hyjit. Po se, ka të fundit që do të jenë të 
parët, e të parë që do të jenë të fundit!” Lk 13, 22-30 
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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…  
 
22 Gusht  Maria Virgjer - Mretereshe 
23 Gusht  Shen Roza nga Lima 
24 Gusht  Shen Bartolomeu apostull 
25 Gusht  Shen Ludoviku 
27 Gusht  Shen Monika 
28 Gusht  Shen Augustini 
 
Haku Kishes 2016…  E kane dhene  

Aleks	 Dragu	
Aleks	 Coku	
Aleksander	 Agraja	
Altin	 Miri	
Anton	 Tinaj	
Anton	 Malaj	
Anton	 Brunga	
Arben	 Toma	
Arben	 Pepa	
Arben	 Therqaj	
Ardian	 Precetaj	
Artan	 Vuksani	
Beniamin	 Hasko	
Dode	 Ndreu	
Edi	 Linadi	
Eduart/Aurel	 Avullija	
Emiljan		 Zadrima	
Ferdinand	 Grabanica	
Fred	 Kalaj	
Gezim	 Vushaj	
Gezim	 Lanazi	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjergj	 Gjinaj	
Gjovalin	 Selmani	
Ilir	 Frrokaj	
Ilir		 Shyti	
Lec		 Gashaj	

Lek	 Kapllaj	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj	 Lallinaj	
Marin	 Muzhani	
Mark	 Shkreli	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	
Mhill	 Bregu	
Mirash	 Lallinaj	
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	
Vitor	 Mernaçaj	
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. 
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Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene gjate muajit Gusht…   
	
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	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								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	
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	
	 	

	

Me	4	shtator	ne	oren	12	ne	Kishen	
‘Martyrs	Shrine’	ne	Midland	Ontario,		
Kardinali	Thomas	Collins	do	te	jete	i	
pranishem	ne	mesin	tone	per	te	

kremtuar	Meshen	Shenjte	ne	kete	dite	
te	shenjterimit	te	Nenes	boterore	
Gonxhe	Bojaxhiu	(Nene	Tereza)	

 
Papa: porta e shëlbimit 
është e ngushtë, por 
gjithnjë e hapur për të 
gjithë

Shëlbimi i premtuar nga Jezusi nuk është 
“telenovelë”. Kërkon angazhim, për ta 
fituar, por me një siguri: sado e ngushtë 
të jetë porta për ta arritur, Zoti e mban 
gjithnjë të hapur në dy kanatat, me 
mëshirën e tij. Papa Françesku ia kushtoi, 
si gjithnjë, shpjegimit të Ungjillit të së 
dielës, katekizmin e mbajtur në lutjen e 
Engjëllit të Tënzot, nga dritarja e studios 
së tij, mbi Sheshin e Shën Pjetrit. 
Nuk është çështje numrash, sa e bëjnë e 
sa nuk e bëjnë. E as çështje menteshash, 
që rrotullohen vetëm një herë e kush 
mbetet jashtë, është i dënuar. Papa 
kujton se për ta kuptuar faqen e sotme të 
Ungjillit - hyrjen nëpër portën e ngushtë - 
duhet ta lexosh me sytë e mëshirës. Aty 
është kyçi,  që na çon tek kuptimi i plotë i 
kësaj figure, përdorur nga Jezusi. 
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Mëshirë e pambaruar 
 
Në Ungjillin e sotëm, Krishti i përgjigjet 
pyetjes, që ia drejton njëri, nësa ishte 
përudhë drejt Jeruzalemit: “Zot, a janë 
pak ata që shëlbohen?” (Lk 13.23). Zoti 
nuk përgjigjet drejtpërdrejt, por e 
zhvendos bisedën në një plan tjetër, duke 
folur gjithnjë me një gjuhë figurative. 
Përpiquni të hyni nëpër portën e ngushtë 
- i kujton bashkudhëtarit - sepse shumë, 
po ju them, do të mundohen të hyjnë, por 
nuk do të mundin. Nuk do të mundin, 
sepse është portë, që nuk kapërcehet 
lehtë”. Por, pohoi Papa: 
“Porta është e ngushtë, jo sepse është 
ndrydhëse, jo; por sepse kërkon ta 
tkurrim e ta frenojmë krenarinë tonë, 
frikën tonë, për t’ia hapur zemrën Atij, 
përvujtërisht e plot me besim në Të, duke 
pranuar se jemi mëkatarë,  se kemi 
gjithnjë nevojë për ndjesën e Tij. Prandaj 
është e ngushtë: për ta tkurrur krenarinë 
tonë, që na bën të krekosemi. Porta e 
mëshirës së Zotit është e ngushtë, por 
gjithnjë e hapur në dy kanatat, e hapur 
për të gjithë! Zoti nuk zgjedh. Zoti i 
mikpret të gjithë, pa bërë kurrfarë 
dallimi”. 
 
Të dalim nga zakonet e këqija 
Françesku i përsëriti turmës fjalë, që janë 
arkitrau jo vetëm i Jubileut, por i gjithë 
shërbesës së tij papnore: “Jezusi e pret 
secilin nga ne, pavarësisht nga mëkatet, 
që kemi bërë, për të na përqafuar, për të 
na dhuruar faljen e Tij, me një rrymë të 
paprerë mëshire. Zoti na fton vazhdimisht 
të shkojmë tek Ai, ta kapërcejmë portën e 
jetës së përkryer, të  pajtuar e të lum: 
“Duke hyrë përmes Portës së Jezusit, 
portës së fesë e të Ungjillit, ne mund të 
dalim nga sjelljet e botës, nga zakonet e 
këqija, nga egoizimi, nga mbylljet. Ku 
është lidhja me dashurinë dhe mëshirën e 
Zotit, aty është edhe ndryshimi i vërtetë. 
E jeta jonë ndriçohet nga drita e Shpirtit 
Shenjt, dritë e pashuar!”. 
 

Shëlbimi është gjë serioze 
 
Françesku i propozoi turmës të reflektojë 
një çast, në heshtje, për pengesat: 
egoizmin personal, mëkatet - që ta 
vështirësojnë kalimin e portës së 
shpëtimit - njëherësh me faktin se kjo 
portë është gjithnjë e hapur në kapak nga 
falja e Zotit. Prej këndej, përfundoi duke 
u ndaluar tek fjalët  e Jezusit, që na 
kujton se një një farë pike nuk do të 
mund të hyjmë më nëpër këtë portë: 
“Kjo portë është rast, që nuk duhet 
humbur: nuk duhet të mbajmë fjalime 
akademike mbi shëlbimin (…). Sepse në 
një farë kohe ‘i zoti i shtëpisë do të 
ngrihet e do ta mbyllë këtë portë', siç na 
e kujtoi edhe Ungjilli. Por nëse Zoti është 
i mirë, nëse na do, pse e mbyll këtë portë 
në një shenjë kohe? Sepse jeta jonë nuk 
është videolojë, as telenovelë: jeta jonë 
është diçka serioze e objektivi që duhet 
arritur, shumë i rëndësishëm: shpëtimi i 
amshuar”. 
 
T’i lutemi Virgjërës Mari - tha në 
përfundim Papa - të na ndihmojë ta 
shfrytëzojmë rastin që na dhuron Zoti për 
ta kapërcyer portën e fesë e për të hyrë 
në udhën e gjerë, në udhën e shëlbimit. 
Kjo udhë i zë të gjithë ata të cilët dinë të 
duan me dashurinë shëlbuese. Kjo 
dashuri bëhet, ende mbi tokë, burim 
lumturie për ata që, me butësi, durim e 
drejtësi e harrojnë krejt vetveten e i 
dhurohen tërësisht të tjerëve, posaçërisht 
njerëzve më të ligshtë. 
 
 

 
Pope Francis 
✔ 
 @Pontifex 
Mercy does not just mean being a “good 
person” nor is it mere sentimentality. It is the 
measure of our authenticity as disciples of 
Jesus. 


