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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 12 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

Fara e mire 
 

14 Qershor 2015 

Në atë kohë, Jezusi i tha turmës: “Mbretëria e Hyjit është porsi kur njeriu e qet farën në dhe. 
Si të flejë si të rrijë zgjuar, natë e ditë, fara mbin, rritet, pa ditur ai sesi. Toka vetvetiu qet 
bimën; më parë kërcellin, pastaj kallirin, e në fund kallirin plot kokrra. E posa fryti piqet, i vë 
draprin, sepse është koha e korrjes.” Dhe thoshte: “Me çka ta krahasojmë Mbretërinë e 
Hyjit?Ose me çfarë krahasimi ta paraqesim? Ajo i përngjet kokrrës së sinapit që është më e 
vogla ndër farëra kur qitet në dhe; por, kur mbillet, rritet e bëhet më e madhe se të gjitha 
perimet: lëshon degë të mëdha, aq sa zogjtë e malit banojnë nën hijen e saj.” Me shumë 
shëmbëlltyra si këto ua shpallte fjalën, ashtu si ishin të zotët ta kuptojnë; por pa shëmbëlltyra 
atyre nuk u fliste asgjë, kurse nxënësve ua shtjellonte veçmas të gjitha. Mk 4, 26-34 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12 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... 
18 Qershor  Shen Marina 
19 Qershor  Shen Dhimitri 
20 Qershor  Shen Adalberti 
21 Qershor  Shen Luigj Gonzaga 
 
 
Viti 2015, kalendar aktivitetesh…  
Te	   dielen	   9	   Gusht	   dita	   e	   piknikut;	   te	  
dielen	   6	   Shtator	   shtegtimi	   ne	   Midland	  
Ontario;	  te	  shtunen	  28	  Nëntor	  Party	  festa	  
e	   Pavaresise;	   te	   shtunen	   19	   Dhjetor	  
Christmas	  Party. 
Haku Kishes 2015…  

E kane dhene Gac Gjoka, Anton Brunga. Deri tani 
kane dhene: 

Aleks	   Coku	  
Anton	   Tinaj	  
Anton	   Brunga	  
Arben	   Toma	  
Beniamin	   Hasko	  
Dritan	   Lumaj	  
Edi	   Linadi	  
Eduard	   Shkreli	  
Gac	   Gjoka	  
Gezim	   Vushaj	  
Gjelosh	   Vushaj	  
Kreshnik	   Kapaj	  
Ladi	   Lumaj	  
Leke	   Kapllaj	  
Luk	   Gjolaj	  
Lule	   Tinaj	  
Marash	   Martinaj	  
Marin	   Muzhani	  
Martin	   Pjetri	  

Mhill	   Ftoni	  
Nik	   Biqi	  
Nikolin	   Vukelaj	  
Pjeter&Bep	   Dreshaj	  
Prek	   Lekaj	  
Preke	   Gjonaj	  
Shpend	   Pllumaj	  
Sokol	   Ujka	  
Taulant/Elvis	   Gjerkaj	  
Ton	   Vocaj	  
Vladimir	   Doda	  

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. 
 
 

A mund ta ndash gëzimin tënd? 
A mund t’u buzëqeshësh të tjerëve 

ashtu siç Zoti të buzëqesh? 
 

Nga Imzot George Frendo O.P. 
 

Gjithmonë më ka bërë përshtypje shpirti i 
gëzueshëm që shpreh Shën Pali në Letrën 
drejtuar Filipianëve, duke menduar që e shkruajti 
këtë letër kur ishte i burgosur. Si mundet një 
person, i burgosur padrejtësisht, të thotë se ishte 
i gëzuar, dhe të nxisë lexuesit e tij të gëzohen? E 
vetmja përgjigje është se ka diçka të veçantë që e 
cilëson këtë lloj gëzimi: është gëzimi i Hyjit. Ja 
pse apostulli me vendosmëri përsërit: “Gëzohuni 
në Hyjin”. Ndoshta e kemi humbur domethënien 
e atij mesazhi që nisi një revolucion të heshtur 
në një botë pagane dhe të përçarë, mesazhi që 
shpall Krishtin si ai në të cilin nuk ka mashkull 
apo femër, as hebre apo pagan, sepse Ai e rrëzoi 
murin e ndarjes. Edhe sot ky mesazh mund t’i 
sjellë shpresë dhe gëzim një bote të dëshpëruar. 
Në Biblën, mungesa e gëzimit është një pasojë e 
largimit të njeriut nga Hyji, dhe prania e gëzimit 
është pasojë e bashkimit me Hyjin. Dhe në fakt 
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Fjala e Hyjit gjithmonë paraqitet si lajmi i mirë, 
një premtim që nxit shpresë, dhe një gëzim të 
pafund. Besimtari është i nxitur t’i shërbejë Hyjit 
me gëzim. Përveç kësaj, sipas Shën Palit, gëzimi 
është një nga frytet e Shpirtit Shenjt. Maria i 
solli gëzim shtëpisë së Elizabetës. Të dyja gratë 
e dinin që gëzimi që vjen nga Hyji është një 
dhuratë që duhet të ndahet me të tjerët. Të dyja 
kishin arsye të gëzohen, të dyja kishin mbetur 
shtatzënë në mënyrë të mrekullueshme: në rastin 
e Elizabetës, ajo ishte shterpë, dhe, në rastin e 
Marisë, ajo ishte virgjër. Të dyja e kishin 
përjetuar Hyjin në një mënyrë të veçantë në jetët 
e tyre. Ato po ndajnë gëzimin e tyre, një gëzim 
që nuk njeh xhelozi. Xhelozia na verbon, na bën 
të paaftë të shohim të mirën tek tjetri dhe tek 
vetja jonë. Xhelozia e shndërron gëzimin në 
pikëllim. Por Maria dhe Elizabeta e ndanë 
gëzimin e tyre duke vërejtur dashurinë e Hyjit që 
vepron në secilën prej tyre. Dhe gëzimi i tyre 
ishte kaq i madh, saqë edhe vetë Gjoni, i cili 
ishte akoma në kraharorin e s’ëmës, “kërceu nga 
gëzimi”. Disa muaj më vonë Maria na dhuroi 
dhuratën më të madhe të Hyjit: Birin e Hyjit e 
mishëruar në kraharorin e saj. Duke na dorëzuar 
neve, njerëz të mjerë, këtë dhuratë, ajo na kujton 
se askush nuk ka të drejtë të gëzohet vetëm. 
Gëzimi duhet të ndahet. Disa vite më vonë, 
Maria i solli gëzimin një çifti të sapomartuar në 
Kanë të Galilesë. Gjatë dasmës, mbaroi vera, 
dhe, falë ndërhyrjes së Marisë, Jezusi bëri 
mrekullinë e tij të parë, dhe u siguroi atyre 
verën, e cila, në gjuhën Biblike, është gjithmonë 
simbol gëzimi. Po ti, me kë e ndan gëzimin 
tënd? Vetëm me familjen dhe miqtë e tu? Nëse 
është kështu, atëherë nuk e ke kuptuar tërësisht 
mesazhin e krishterë. A mendon për ata miliona 
që vdesin urie? Mund të jenë shumë larg teje. 
Por mendo për ata miliona të cilëve u mungon jo 
buka, por dashuria. Ata mund të jenë shumë afër 
teje, fqinji yt: një vejushë që jeton vetëm, e 
braktisur edhe nga vetë fëmijët e saj, ose një 
grua e sapodivorcuar nga bashkëshorti …. Të 
gjithë këta kanë nevojë për një buzëqeshje. A 
mund t’u japësh një buzëqeshje? Kardinali 
Suenens e përcaktoi buzëqeshjen me këto fjalë: 
“Një buzëqeshje është një rreze e shndritshme 
nga fytyra e Hyjit. Të buzëqeshësh është të 

shohësh të tjerët me sytë e Hyjit”. A mund t’u 
buzëqeshësh të tjerëve e t’i shohësh me sytë e 
Hyjit, sytë e të cilit janë gjithmonë të pastër dhe 
pa paragjykime? 

 
 

 
 
 

 
Pope Francis         
✔ 
 @Pontifex 
Today the Church is a Church of martyrs, so 
many heroic witnesses.  May we learn from 
their courage. 
 
Troshan: Dashuria nuk 
pranon indiferencën, takimi 
me persona me aftësi të 
kufizuara. 



 

      4 

 
Takim me Personat me Aftësi të 
Kufizuar - Troshan 
Prej vitesh, aktivitetet e Caritas-it 
Dioqezan SAPA me Personat me Aftësi te 
Kufizuar janë bërë pjesë e jetës 
shoqërore dhe sociale për komunitetin e 
dioqezës. Këto takime tashmë kanë marrë 
trajtën e një “tradite”, ku në 
bashkëpunim me klerin dioqezan gjejnë 
mbështetje dhe siguri për mbarëvajtjen 
sa më mirë të tyre.  Duke iu referuar 
edhe kalendarit të programeve e 
aktiviteteve, këto takime zhvillohen në 
mënyrën më të mirë të mundshme, ku 
një ndihmë të madhe e japin target grupi 
i vullnetarëve të Caritasit, dhe sipas 
përvojës secili takim rezulton të ketë 
rëndësi të veçantë, të jetë i vlefshëm dhe 
mjaft produktiv në jetën e këtyre 
personave, edhe pse me aftësi ndryshe. 
Dhe tradita vazhdon... Aktiviteti i radhës 
u zhvillua këto ditë të fundit të Majit, në 
famullinë “Lindja e Zojës” në Troshan. 
Famullitari, Pader Dedë Gjoka, në 
bashkëpunim me motrat e Fjalës së 
Mishëruar, hapën dyert e zemrës e të 
qendrës famullitare, për të mikpritur 
‘Personat me Aftësi të Kufizuar’. 
Pjesëmarrja e këtyre personave ishte nga 
famullitë e dioqezës sonë të shoqëruar 
nga meshtarët dhe motrat përgjegjëse si 
dhe familjarët e tyre. Dita nisi me 
kremtimin e Eukaristisë Shenjte kryesuar 
nga  famullitari në bashkëkremtim me 
meshtarë të tjerë, dhe të gjithë të 
bashkuar rreth elterit u lutën për secilin 
prej tyre që gjendet në vuajtje të trupit. 

Ishte një ditë e veçantë, me plot 
emocione, që ofroj momente lutje, gëzimi 
dhe argëtimi. Përmendim edhe 
atmosferën festive të krijuar posaçërisht 
për Rregjinën, vajza me aftësi ndryshe, e 
cila festoi ditëlindjen e saj në mesin e 
motrave dhe vëllezërve dhe së bashku 
ndanë drekën vëllazërore dhe tortën e 
ditëlindjes së rastit. Nëpërmjet 
aktiviteteve të tilla, Dashuria e Krishtit na 
nxit t'Ju shërbejmë të gjithë atyre 
njerëzve të cilët vuajnë në trup dhe kanë 
nevojë për Dashuri. 
 

 
  

 


