
Çdo të dielë në orën 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte

Blessed Mother Teresa Albanian Mission
739 Browns Line, Etobicoke, Ontario M8W 3V7

Tel. 416 503 4509 Fax. 416 253 5899
www.misioninenetereza.com

I shte një ditë Jezusi në bregun e liqenit të Gjenezaretit e, ndërsa populli po shtyhej rreth tij 
për të dëgjuar fjalën e Hyjit, pa dy lundra buzë bregut të liqenit: peshkatarët kishin dalë e po i 

lanin rrjetat. Hyri në njërën prej atyre lundrave – në atë që ishte e Simonit – dhe iu lut ta largonte 
pakëz prej tokës. U ul e, prej lundrës, mësonte turmën. Kur pushoi së foluri, i tha Simonit: 
“Grahi në ujë të thellë e qitni rrjetat tuaja për të zënë peshk.” Simoni i tha: “Mësues, gjithë natën 
u përpoqëm e nuk zumë asgjë; por, pasi po thua ti, do t’i qes rrjetat.” Si bënë kështu, zunë 
një sasi të madhe peshqish – gati po u shqyheshin rrjetat. Atëherë u dhanë shenjë shokëve 
në lundrën tjetër të vinin e t’u ndihmonin. Ata erdhën dhe i mbushën të dy lundrat aq sa gati u 
fundosën. Kur pa Simon Pjetri, i ra ndër këmbë Jezusit dhe i tha: “Largohu prej meje, Zotëri, 
se jam njeri mëkatar!” Vërtet, për arsye të peshkut që zunë, mbeti shtang prej habisë ai dhe të 
gjithë tjerët që ishin me të; gjithashtu edhe Jakobi e Gjoni, bijtë e Zebedeut, bashkëgjuetarë të 
Simonit. Jezusi i tha Simonit: “Mos ki frikë! Tash e tutje do të zësh njerëz.” Ata, si i sollën lundrat 
në breg, lanë gjithçka e shkuan pas tij.  Lk 5, 1-11

Peshkatarë

10 Shkurt 2013



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 ose kunsulto 
harten e ketushme.

Kushdo që dëshiron pas Meshes te ofrojë 
pije freskuese të kontaktojë Vilson Prekaj (tel. 
647.855.9643) ose  Zef Deklaj (tel. 416. 618.4820)

Kalendari liturgjik...
11 shkurt Zoja e Lurdit
13 shkurt E merkura e perhime
14 shkurt Shën Cirili dhe Metodi

E merkura e perhime...
Mesha Shenjte kremtohet ne oren 8:15 PM

Udha e Kryqit...
Te premtet e Kohes se Krezhmeve Udha e 
Kryqit eshte ne oren 8:15 PM. 

Kerkojme te dime adresat e ketyre 
personave...
Gëzim Beci, Gjergj Pjetri, Arben Kalaj.

Hakun e Kishes per vitin 2012 e ka dhene
Silvan Nerhati.
Don Gjovani Kokona
Aleks Coku
Aleksander Stolaj
Aleksander / Rita Kozmaci
Aleksander Ndue Selmani

Alfred Ndreka
Alfred Shllaku
Altin Miri
Anton Brunga
Anton Malaj
Anton / Violeta Selmanaj
Arben Toma
Arben Marku
Arben Pepa
Arben Prek Lekaj
Artan Vuksani
Astrit / Ermira Simeqi
Augustin Bakaj
Beniamin Hasko
Dod Ndreu
Edi Linadi
Edmond Ramaj
Edmond Kaçorri
Eduard Shkreli
Elvis Bzhetaj
Emiljan Zadrima
Fabjan Pllumaj
Fatmir Qosaj
Flamur Brajoviq
Fred Gjoka
Fred Kalaj
Gac Gjoka
Gazmend Gjidoda
Gent Gjergji
Gezim Qafalijaj
Gjergj Celaj
Gjergj & Astrit Gjinaj
Gjeto Marinaj
Gjovalin Luli
Gjovalin Melaj
Gjovalin & Sandra Selmani
Ilir Gjokaj
Ilir Shyti
Ilir Daka Esinida Gjikolaj
Jetnor Smakaj
Joan Bendi Irena Shaba
Kreshnik Malaj
Lek Selmani
Lek & Alfons Tarazhi
Leke Kapllaj
Linda Kalavaci
Ljuc Juncaj
Luigj Lallinaj
Luigj Groshi
Luk Gjolaj
Malot Hasaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Ndoci
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Martin Ivanaj
Martin Vuktilaj
Mhill Ftoni
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Ndrek & Juli Pjetri
Nikola & Arjeta Rukaj
Nikolin Vukelaj
Nue Nikçi
Nush Kaçaj
Nush / Lodovik Dokaj
Paulin Marku
Paulin Qosaj
Paulin Gjerkaj
Paulin Ndoj
Petrit Ujkaj
Petrit Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter Preka
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Prel Pepushaj
Qetsor & Anila Elmas
Roza Kalaj
Rrok Hila
Rrok Gjoni
Rrok Zogorjani
Shtjefen Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Gjokaj
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Ton Vocaj
Valente Gjokaj
Valmir Gjinaj
Vasel Dreshaj
Vera & Mario Plenishti
Vitor Mernacaj
Vladimir Gjokaj
Vladimir / Diljana Doda
Zef Deklaj
Zef Lulaj
Adelina Muskaj
Ardian Bzhetaj
Marash Martinaj
Marian Simoni
Ndok Macaj
Pal Lama
Paulin Doshi
Viktor Gjokaj

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.

6 shkurti 1967 - njollë e zezë në 
historinë e popullit shqiptar
Me 6 shkurt 1967, 46 vjet 
me parë, diktatori Enver 
Hoxha mbajti fjalimin më 
famkeq, me të cilin niste 
revolucioni kulturor, 
kopje e turpshme e atij 
kinez e njollë e zezë në 
historinë e një Kombi që, 
duke qenë thellësisht 
besimtar, u shpall i pa 
Zot, madje i vetmi në 
botë. Në emër të luftës kundër zakoneve prapanike 
dhe mbeturinave fetare, shteti komunist shqiptar mori 
një vendim të përçudur e nisi sulmin për prishjen e 
kishave e xhamive, duke ndaluar me ligj predikimin e 
çdo lloj feje.
U rroposën këmbanaret e minaretë, u kthyen në 
gërmadhë viset e shenjta, u zhdukën shenjtorët nga 
kalendaret, e u cënua deri Kushtetuta e shtetit, së cilës 
iu shtua neni i veçantë, që e shpallte Shqipërinë “shtet 
ateist”. 
Nisi në Durrës, beteja famkeqe: në emër të një rinie, 
që ditën rrënonte tempujt e natën i kërkonte Zoti 
falje për krimin e kryer kundër Tij, për zhdukjen emrit 
të Tij nga jeta, për ta zëvendësuar me emrin e një 
aventurieri ballkanik, që ëndërronte të ulej vetë në 
fronin e Perëndisë. Viktimat qenë të shumta: biblioteka 
me libra të rrallë, ikona të vjetra të papërsëritshme, 
vlera arkitektonike e etnografike. Në atë pranverë të 
akullt, Shqipëria ngrohej në flakët e zjarreve, ndezur 
me një lëndë të veçantë: libra. Ngrohej a digjej? Kur 
digjej Ungjilli, Lajmi i Mirë, që ia kishte ngrohur zemrën 
e Lahuta e Malcís, që ia kishte mbajtur gjallë kujtesën 
kombëtare? Kur shembeshin një mori ndërtesash, kur 
njeriu shqiptar bëhej më pak njeri, duke humbur shumë 
nga vlerat njerëzore e shqiptare? 
Lufta kundër institucioneve fetare u kthye në luftë kundër 
vetë njeriut, kundër së drejtës së tij më fisnike, lirisë 
themelore, pa të cilën nuk mund të ketë asnjë liri tjetër: 
asaj të fesë. Liria u mbërthye në hekura të kryqëzuara 
e në vargonj, për ata, që guxuan të deklarojnë se nuk e 
kishin ndër mend të adhuronin një idhull të ri, diktatorin, 
në vend të Zotit të popujve e të kombeve. Ishin klerikë 
e besimtarë, të vënë në shenjestër. E në radhë të 
parë kleri katolik, që shtoi radhët e martirëve të Kishës 
Universale. Jo më kot Papa Gjon Pali II do ta quante 
kardinalin e parë shqiptar, Mikel Koliqin, në pranga më 
6 shkurtin famëkeq, rrap madhështor, i cili, së bashku 
me sivëllezërit priftërinj e rregulltarë, përballoi uraganin 
më të rreptë që shfryu mbi Kishën katolike, qysh në 
kohën e Cezarëve romakë e të sulltanëve të Turqisë. 
Ndërkaq radiot buçisnin, duke dhënë me bujë lajme 
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rrënimesh: të faltoreve e të shpirit të njeriut, rrënime 
me pasoja tejet të rënda, që u duken qartë që në ditët 
e para, kur u rrënua vetë diktatura ateiste, e aftë për 
të lënë pas njolla kaq të zeza në historinë e kombit. 
Njolla e farsa, që kërkojnë rishkrimin e ndershëm e të 
paanshëm të kësaj periudhe të historisë së Shqipërisë. 
Kishat e xhamitë i lartojnë përsëri këmbanaret e 
minaretë e tyre drejt qiellit si “rrufepritëse”, siç do të 
shprehej dom Simon Jubani në Meshën e parë,më 4 
nëntor 1990, sinjal i shembjes së vetë diktaturës, për 
t’i larguar rrufetë, që i këcënojnë gjithnjë popujt, kur 
humbasin shpirtin.

Our Lady of Lourdes - Prayer
Be blessed, O most pure 
Virgin, for having vouchsafed 
to manifest your shining with 
life, sweetness and beauty, in 
the Grotto of Lourdes, saying 
to the child, St. Bernadette: 
“I am the Immaculate 
Conception.” A thousand 
times we congratulate you 
upon your Immaculate 
Conception. And now, O ever 
Immaculate Virgin, Mother 
of mercy, Health of the sick, 
Refuge of sinners, Comforter 
of the afflicted, you know 
our wants, our troubles, our 
sufferings deign to cast upon 

us a look of mercy.
By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased 
to make it a privileged sanctuary, whence you dispense 
your favors, and already many have obtained the cure 
of their infirmities, both spiritual and physical. We 
come, therefore, with the most unbounded confidence 
to implore your maternal intercession. Obtain for us, 
O loving Mother, the granting of our request.
(state your request)
Through gratitude for your favors, we will endeavor to 
imitate your virtues, that we may one day share your glory.
Our Lady of Lourdes, Mother of Christ, you had 
influence with your divine son while upon earth. You 
have the same influence now in Heaven. Pray for us; 
obtain for us from your Divine Son our special requests 
if it be the Divine Will. Amen.
Our Lady of Lourdes, pray for us.

Saint Bernadette, pray for us.


