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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 

 

Bëj detyrën që të përket 
 

2 Tetor 2016 

Në atë kohë, apostujt ia drejtuan Zotërisë këtë lutje: “Na e shto fenë!” Zotëria u tha: “Po 
të kishit fe aq sa është kokrra e sinapit, do t’i thoshit këtij mali: ‘Shkulu me gjithë rrënjë 
dhe mbillu në det!’ – e ai do t’ju dëgjonte. Cili prej jush do t’i thotë shërbëtorit të vet që i 
punon tokën ose i ruan dhentë, kur të vijë në mbrëmje prej fushës: ‘Hajde e ulu me të 
shpejtë në tryezë!’ A thua jo, përkundrazi, nuk do t’i thotë: ‘Bëje gati darkën, ngjeshu e 
më shërbe sa të ha e të pi unë një herë e pastaj ha e pi edhe ti!?’ A thua do ta 
falënderojë shërbëtorin pse zbatoi çka iu urdhërua? Po kështu edhe ju, kur të kryeni 
gjithçka ju qe urdhëruar, thoni: ‘Jemi shërbëtorë të pavlefshëm. Bëmë vetëm atë që 
patëm detyrë të bëjmë’.” Lk 17, 5-10 



 

      2 

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…  
 
04 Tetor  Shen Françesku i Asizit 
06 Tetor  Shen Bruno 
07 Tetor  Zoja Rruzare 
 

Haku Kishes 2016…  E kane dhene:  

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

Ilir		 Shyti	
Lec		 Gashaj	
Lek	 Tarazhi	
Lek	 Kapllaj	
Lin	 Gjerkaj	
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	
Paulin	 Ndoj	
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 
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per arsye te ndryshme jane ne veshtiresi te 
kontaktojne drejperdrejt me famullitarin. 
 
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …   
	
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	
Ndok	Gjokaj	 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	

	

 
Kursi Gjuhes Shqipe  

2016-2017 
Fort të dashur prindër 
sikurse ju kemi komunikuar më përpara, 
këtë vit shkollor do të kemi kursin e 
gjuhës shqipe. Kursi do të zhvillohet në 
dy grupe në bazë të interesimit te klasat 
pranë Kishës (adresa: 739 Browns Line 
Etobicoke).  
 
1) Të shtunën në orën 2 mbasdite 
2) Të dielën në orën 10 paradite 
 
Kush dëshiron mund të kontaktojë 
mësuesen, Valdet Shpori në numrin 
416.904.8190; ndërsa në lidhje me 
kontributin ekonomik që të 
përballojmë shpenzimet e kursit ju 
lutem kontaktoni famullitarin. 
 
Akademi Përkujtimore në nderim 
të piktorit me famë 
ndërkombëtare, Gjelosh Gjokajt 

 
Akademia e Shkencave dhe Arteve të 
Kosovës, ka mbajtur akademi 
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përkujtimore për ta nderuar anëtarin e 
jashtëm të saj, përkatësisht piktorin e 
famshëm me nam në botë, akademik 
Gjelosh Gjokaj i cili ditë më parë u nda 
nga kjo jetë në moshën 83 vjeçare. 
Në këtë ngjarje mori pjesë edhe 
kryeministri i vendit, Isa Mustafa, 
familjarë të piktorit Gjokaj dhe anëtarët e 
Akademisë së Shkencave e Arteve të 
Kosovës. Kryetari i kësaj akademie, Hivzi 
Islami duke vlerësuar lartë punën 
akademike të piktorit, tha se Gjokaj jo 
vetëm se kishte lidhje të veçantë me 
vendlindjen, por ai ka dhënë kontributin e 
tij të madh në edukimin e gjeneratave të 
para të artistëve të rinj gjatë kohës sa 
ishte pedagog në Degën e Arteve 
Figurative në Shkollën e Lartë në 
Prishtinë.  
“Vdekja e maestros Gjelosh Gjokaj është 
para së gjithash humbje e madhe për 
familjen, për miqtë, për artistët, për 
njeriun që e përfaqësoi kulturën dhe artin 
shqiptar denjësisht anekënd botës, për 
njeriun e urtë dhe dashamirës, humbje 
për miqtë dhe kolegët e tij në Kosovë, por 
edhe për ne në Akademi që e çmonim 
shumë”, theksoi kryetari Islami. 
Veprat e Gjelosh Gjokajt janë testament 
për fatin e shqiptarëve, u tha në një tjetër 
përkujtimor të organizuar në Fakultetin e 
Arteve të Universitetit të 
Prishtinës. “Akademik Gjelosh Gjokaj, 
ishte inspirim për shumë gjenerata. Në 
një mënyrë apo një tjetër, çdo gjëje i 
vjen fundi. Yjet vdesin, galaksitë vdesin, 
planetët vdesin. Vdesin edhe njerëzit. Por 
më lejoni që sot para jush të rrëfej se si 
jetoj Gjelosh Gjokaj e jo si u shua ai”, tha 
në hapje prof. Agim Salihu, dekan i këtij 
fakulteti.    
Ai më pas duke folur për opusin e madh 
të veprave të artistit, potencoi se puna 
dhe krijimtaria e Gjeloshit çmohen shumë 
lartë nga kritika e sidomos ajo italiane e 
cila dëshmohet përmes një numri të 
madh të ekspozitave të tij të prezantuara 
atje. Salihu theksoi se Gjelosh Gjokaj 
pjesën më të madhe të jetës e kaloi në 

perëndim dhe kishte një kulturë 
evropiane e cila u reflektua edhe në 
krijimtarinë e tij artistike, por ai ka edhe 
shumë piktura nga vuajtjet e popullit të 
tij, por siq tha, ai asnjëherë nuk e humbi 
as bujarinë të cilën e trashëgoi nga 
Malësia. 
Ndërkaq,  piktorja Zake Prelvukaj, theksoi 
se kombi shqiptar është i privilegjuar që 
ka pasur një artist me këto përmasa. 
“Unë për artin e tij nuk kisha dashtë të 
flas shumë, nuk e kisha quajtur as Pikaso 
të Ballkanit siç po e quajnë, e as ndryshe, 
por ai gjithmonë do të duhej të quhej 
Gjelosh Gjokaj dhe kështu të mbahet 
mend gjithmonë. Ai la mbrapa mbi 3 mijë 
piktura e grafika dhe ne jemi të 
privilegjuar si komb që e kemi pasur këtë 
artist me përmasa ndërkombëtare. Dihet 
se çdo muze e galeri që ka rajoni i 
posedojnë disa nga veprat e artistit 
Gjelosh Gjokaj. Me humbjen e tij skena 
artistike ka humbur shumë”, u shpreh 
Prelvukaj. 
Ndërsa Galeria e Arteve të Kosovës, ka 
hapur ekspozitë homazhi për Gjelosh 
Gjokajn me veprat e tij nga koleksioni i 
galerisë, e cila do të jetë e hapur deri me 
4 tetor. Për humbjen e piktorit Gjokaj 
kanë shpreh dhimbjen e tyre edhe 
personalitete më të larta të vendit përmes 
telegrameve ngushëlluese. Gjelosh 
Gjokaj, do të varroset në katundin Milesh 
të Tuzit, Mali Zi. 
 
 

 


