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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 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

  

E Vërteta del në dritë 
 

11 Mars 2018 

Në atë kohë Jezusi i tha Nikodemit: “Sikurse Moisiu e lartësoi gjarprin në shkreti, po ashtu duhet të 
lartësohet edhe Biri i njeriut, që kushdo të besojë në të ta ketë jetën e pasosur. Vërtet, Hyji aq fort e 
deshi botën, sa që e dha një të vetmin Birin e vet, kështu që, secili që beson në të, të mos birret, por ta 
ketë jetën e pasosur. Në të vërtetë Hyji nuk e dërgoi Birin që ta dënojë botën, por që bota të shpëtojë 
nëpër të. Kush beson në të nuk dënohet, ndërsa kush nuk beson, ai është dënuar që tani, pse nuk besoi 
në Emrin e Njëlindurit, Birit të Hyjit. E gjykimi është ky: Drita erdhi në botë, por njerëzit më tepër 
deshën terrin se dritën, sepse veprat i kishin të këqija. Vërtet, kushdo që bën të keqen, e urren dritën 
dhe nuk del në dritë që të mos i zbulohen veprat e tija, kurse ai që e vë në zbatim të vërtetën, ai del në 
dritë që të dalë ballafaqe se veprat e tija u bënë siç thotë Hyji.”  Gjn 3, 14-21 
  
   

 
  



 

      2 

Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:30 PM 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…  
 
12 Mars Shen Luigj Orione  
13 Mars Shen Patricia 
14 Mars Shen Matilda 
15 Mars Shen Luiza 
17 Mars Shen Patriku 
 
Haku Kishes 2018…  Prek Spaqi 
 
Aleks		 Dragu	
Arben	 Therqaj	
Arben	 Pepa	
Edi	 Linadi	
Edmond	 Gjeta	
Eduard	 Avullija	
Eduard		 Gega	
Fred	 Kalaj	
Gac	 Gjoka	
Ilir	 Shyti	
Kreshnik	 Kapaj	
Ladi	 Lumaj	
Lec	 Gashaj	
Luigj	 Gjokaj	
Luigj	 Cukaj	
Luk	 Gjolaj	
Luvigj	 Lallinaj	
Mario	 Martini	
Mikel		 Paplekaj	
Petrit	 Ujka	
Pjerin	 Brucaj	
Pjeter	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Sokol	 Ujka	
Suela	 Mangelli	
Valete	 Gjokaj	
Viktor	 Gjoka	

 

Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …   
 
Pjeter&Bep	Dreshaj	 12000	
Ton	Vocaj																																 12000	
Sokol	Sterbyci	 11000	
Aleks	Coku	 7000	
Anton	Malaj	 6000	
Luigj	Narkaj	 6000	
Prek	Gjonaj	 6000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Kreshnik	Kapaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Miri	Sufaj	 5000	
Paulin	Marku	 5000	
Tonin	Kastrati	 5000	
Mario	Martini	 5000	
Anton	Brunga	 4000	
Luvigj	Lallinaj	 4000	
Mirash	Lallinaj	 4000	
Arben	Toma	 3000	
Dritan	Lumaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Prek	Spaqi	 3000	
Tom	Prekulaj	 3000	
Altin	Miri	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							 2000	
Artan	Vuksani	me	vellezer	 2000	
Besnik	Arinaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Ergys	Ndreu	 2000	
Fred	Kalaj	 2000	
Gjelosh	Vushaj	 2000	
Jetnor	Smakaj	 2000	
Luigj	Gojani	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Petrit	Ujkaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Lekaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Vasel	Nush	Dreshaj	 2000	
Gjovalin	Melaj	 1500	
Lek	Selmani																																										 1500	
Ndue	Selmani	 1500	



 

      3 

Sokol	Kaçaj	 1500	
Aleksander	Stolaj	 1000	
Angjelin	Kaçaj	 1000	
Angjelin	Rrashkadolli	 1000	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Dede	Ukaj	 1000	
Don	Ambroz	Demaj	 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Fabjan	Pllumaj	 1000	
Gentjan	Lelcaj	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Gjon	(Gjoro)	Kaçaj	 1000	
Gjon	Dreshaj	 1000	
Ladi	Lumaj	 1000	
Lec	Ndoj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Leke	Koja	 1000	
Leonard	Pepaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Martin	Pjetri	 1000	
Mhill	Bregu	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndoc	Bregu	 1000	
Ndue	Cacaj	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Nikolin	Vukelaj	 1000	
Nush	Dokaj	 1000	
Petrit	Stolaj	 1000	
Pjerin	Vukcaj	 1000	
Pjeter	Preka	 1000	
Prek	Kaçaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Qamil	Llashtica	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Sokol	Gashaj	 1000	
Sokol	Noshi	 1000	
Viktor	Gjokaj	(Dokaj)	 1000	
Vilson	Prekaj	 1000	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
 
Pope Francis✔@Pontifex 
In the Sacrament of Reconciliation we find our 
way back to the Lord, and rediscover the 
meaning of life. 

Selia e Shenjtë: 
dinjiteti i fëmijëve në rrezik. Të 
drejtat njerëzore duhen mbrojtur! 
“Dinjiteti i fëmijëve tanë është në rrezik e 
intersat e të miturve duhet të jenë 
gjithnjë në plan të parë, në çdo rrethanë 
humanitare”. Kështu u shpreh 
kryeipeshkvi Ivan Jurkovič, Vëzhgues i 
Përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë 
OKB-së së Gjenevës, duke folur, këto 
ditë, para sesionit të 37-të të Këshillit për 
të Drejtat e Njeriut, me temë: “Të drejtat 
e fëmijëve”. Duke kujtuar 70-vjetorin e 
Deklaratës Universale të të Drejtave 
Njerëzore, që kremtohet sivjet, Prelati 
nxiti bashkësinë ndërkombëtare, qeveritë 
dhe mbarë shoqërinë civile të 
bashkëpunojnë, pa asnjë kusht, për 
mbrojtjen e fëmijëve, me bindjen se 
“ardhmëria është pikërisht në duart e tyre 
të njoma”. 
535 milionë fëmijë vuajnë pasojat e katastrofave 
humanitare 
Imzot Ivan Jurkovič citoi fjalët, që ua 
drejtoi Françesku, në vitin 2013, 
pjesëmarrësve në Javën Shoqërore të 
Katolikëve Italianë: “Një popull, që nuk 
kujdeset për pleqtë e vet, për fëmijët e 
vet e për të rinjtë e vet, nuk ka të 
ardhme, sepse keqtrajton si kujtesën, 
ashtu edhe premtimin për të ardhmen”. 
Si kujtoi të dhënat, pa harruar të 
përmendë edhe progresin, ipeshkvi 
shprehu shqetësimin e tij, duke pasur 
parasysh se në vitin 2017, rreth 335 
milionë fëmijë vuajtën pasojat e 
katastrofave humanitare: të konflikteve 
të armatosura, krizave lokale e 
fatkeqësive të natyrës, që po krijojnë valë 
të reja refugjatësh, emigrantësh e të 
shpërngulurish brenda vendeve të tyre. 
Viktima të mundshme të shfrytëzimit 
Tepër shpesh fëmijë të pafajshëm, që u 
përkasin kryesisht pakicave etnike e 
fetare, janë emigrantë e refugjatë, që 
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rrezikohen të bëhen viktima të individëve 
e organizatave pa skrupuj, objekt 
shpërdorimesh, kontrabande, shfrytëzimi 
seksual, pune të detyruar, trafiku të 
organeve ose rekrutë në ndeshjet e 
armatosura”. Është fjala për situata, që 
lënë gjurmë të tmerrshme mbi vitet e 
rritjes, mbi formimin e zhvillimin psiko-
fizik të breznive të tëra". 
Krijohet rreziku i krijimit të breznive të 
humbura. Jo, kulturës së hedhurinës 
Shpesh - kujtoi kryeipeshkvi Ivan 
Jurkovič - këta fëmijë lindin e rriten të 
paregjistruar gjëkundi, gjë që ua mbyll 
rrugën e edukimit e të zhvillimit. Ata janë 
në rrezik të shtojnë radhët e breznive të 
humbura. Ilaçi më i mirë - vijon - është 
parandalimi i humbjes së këtyre breznive, 
gjë që mund të realizohet përmes 
sigurimit të qytetarisë së tyre, të 
shëndetit, edukimit, zhvillimit kulturor 
dhe mbrojtjes të të drejtave njerëzore. “E 
kemi tashmë një kuadër juridik 
ndërkombëtar për mbrojtjen e fëmijëve. 
Por që mbetet për t’u zbatuar!”. 
Ipeshkvi Ivan Jurkovič uron, në 
përfundim, që çdo fëmijë të mund ta 
gëzojë dinjitetin njerëzor të dhuruar nga 
Zoti. E, fton të refuzohet kultura e 
hedhurinës, që e poshtëron botën tonë 
dhe ushqen babëzinë, korrupsionin, 
dhunën, luftërat, zvetënimin ambiental. 
 
Fr. Cantalamessa: humility brings us closer to God, the 
Truth  
In his Lenten meditation on Friday, Fr. Cantalmessa 
focused on the importance of humility, not only for 
personal holiness but also to build up the community and 
Church.  
God punishes pride as untruth. Speaking about the 
virtue of Christian humility from the perspective of St. 
Paul, Fr. Cantalamessa said that a genuinely humble 
person lives according to truth, and God punishes pride 
because it is untruth, a lie.  By humbling himself, a 
human being comes closer to the truth, which is God 
Himself.  According to the reasoning of St. Paul, the only 
thing that I have not received, that is completely mine, is 
sin whose source is in me and not in God. When Jesus 
says, “Without me you can do nothing,” it means that a 
true estimate of ourselves is to recognize our nothingness, 
Fr. Cantalmessa said.  When we examine ourselves and 
discover the truth that we are radically proud, which is 

our fault and not God’s, because we have misused our 
freedom, it is indeed humility. 
Humility opens up to others. Fr. Cantalamessa recalled 
St. Angela of Foligno who urged her sisters to enter the 
inner cell of our being in order to recognize our 
nothingness, not to close ourselves in giving in to self-
centeredness and narcissism, but to open up to others, 
where we no longer see the defects in our neighbours. 
Mary, model of humility-truth. In this regard, Fr. 
Cantalmessa said, Mary is the unsurpassed model of 
humility-truth.   This is evident in her canticle, the 
“Magnificat”, which does not speak about her humility 
but her humble state.  The humility of the Mother of God, 
who didn’t even exalt herself above the humblest 
creature, is indeed a masterpiece of God’s grace.  Those 
truly humble don’t believe they are humble, and people 
who think they are humble are not. 
Humility and humiliation. Fr. Cantalmesa went further 
to say that humility also entails being humiliated.  Our 
humility is real when we accept reproofs, corrections, 
criticism, and humiliations.  According to the author of 
The Imitation of Christ, when others reproach us knowing 
our defects, they help us remain humble. On the other 
hand, vainglory is condemned by Jesus who said, “How 
can you believe, when you receive glory from one 
another and do not seek the glory that comes from the 
only God?” Speaking about the “thorn in the flesh” of 
St. Paul, he said that all have them. It could be a defect, 
an illness, a weakness, a powerlessness, a persisting 
humiliating temptation or even an unpleasant 
person.  They all speak about our frailty and demolish our 
self-conceit.  Humility, he added, is also important for the 
proper functioning of the community life and for 
building up the Church. 
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