
      1 

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 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

Askënd mos merrni me të keq 
 

13 Dhjetor 2015 

Në atë kohë, turmat e pyetnin Gjonin: “Ne, pra, ç’na duhet të bëjmë?” “Kush ka dy palë petka – 
u përgjigjej – le t’i ndajë me atë që s’ka. Edhe ai që ka ushqime, le të bëjë kështu!” Erdhën edhe 
disa tagrambledhës t’i pagëzojë dhe i thanë: “Mësues, po neve çka duhet të bëjmë?” Ai u 
përgjigji: “Mos kërkoni asgjë më tepër se ju është caktuar.” E pyetën edhe disa ushtarë: “Po ne, 
çka duhet të bëjmë?” Edhe atyre u përgjigji: “Askënd mos merrni me të keq! Askënd mos 
paraqitni rrejshëm dhe jini të kënaqur me rrogën tuaj!”. E pasi populli priste me shpresë dhe 
pasi të gjithë mendonin në zemrat e veta për Gjonin: a mos është shi ky Mesia, këndej Gjoni 
mori fjalën e u tha të gjithëve: “Unë, vërtet, po ju pagëzoj me ujë, por po vjen një më i fortë se 
unë, të cilit unë nuk jam i denjë as t’ia zgjidhë lidhësat e sandaleve të tija. Ai do t’ju pagëzojë 
me Shpirt Shenjt e me zjarr. Ai e mban në dorën e vet terploten për të pastruar lëmin e vet, për 
të mbledhur grurin në grunarin e vet, kurse bykun do ta djegë në zjarr të pafikshëm”. E me 
shumë mësime të tjera ia shpallte popullit Ungjillin. Lk 3, 10-18 
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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…  
 
14 Dhjetor Shen Gjoni I Kryqit 
15 Dhjetor Shen Maria di Rosa 
16 Dhjetor Shen Albina 
17 Dhjetor Shen Lazri 
18 Dhjetor Shen Graciani 
19 Dhjetor Shen Urbani 
 
Haku Kishes 2015…  

Deri tani kane dhene Anton Shelinaj, Arben 
Therqaj: 

Aleks	   Coku	  
Aleks	   Dragu	  
Alfred	  	   Shllaku	  
Altin	   Miri	  
Anton	   Malaj	  
Anton	   Shelinaj	  
Anton	   Tinaj	  
Anton	   Brunga	  
Arben	   Therqaj	  
Arben	   Pepa	  
Arben	   Toma	  
Ardian	   Precetaj	  
Astrit	   Simeqi	  
Augustin	   Bakaj	  
Beniamin	   Hasko	  
David	   Shtjefhilaj	  
Dritan	   Lumaj	  
Edi	   Linadi	  
Eduard	   Shkreli	  
Elbert	   Gashi	  
Fabian	   Pllumaj	  
Fatmir	   Qosaj	  
Franc	   Shestani	  
Fred	   Kalaj	  

Gac	   Gjoka	  
Gezim	   Vushaj	  
Gezim	   Lanazi	  
Gjelosh	   Vushaj	  
Gjergj	   Gjinaj	  
Gjeto	   Marinaj	  
Gjovalin	   Ftoni	  
Ilir	   Shyti	  
Ilir	   Gjoka	  
Ilir	  	   Daka	  
Kreshnik	   Kapaj	  
Ladi	   Lumaj	  
Lec	   Gashaj	  
Lek	   Tarazhi	  
Lek	   Selmani	  
Leke	   Kapllaj	  
Ljuc	   Juncaj	  
Luk	   Gjolaj	  
Lule	   Tinaj	  
Luvigj	   Lallinaj	  
Marash	   Martinaj	  
Marin	   Muzhani	  
Mario	   Martini	  
Mark	   Shkreli	  
Mark	   Ndoci	  
Martin	   Pjetri	  
Martin	   Vukelaj	  
Mhill	   Ftoni	  
Mhill	   Bregu	  
Mirash	   Lallinaj	  
Nik	   Biqi	  
Nikolle	   Lumaj	  
Nua	   Selmani	  
Nue	   Cacaj	  
Nush	   Kaçaj	  
Pal	   Rransburgaj	  
Paulin	   Gjerkaj	  
Paulin	   Lukani	  
Paulin	   Qosaj	  
Paulin	   Marku	  
Petrit	  	   Ujka	  
Pjeter&Bep	   Dreshaj	  
Prek	   Spaqi	  
Prek	   Lekaj	  
Preke	   Gjonaj	  
Prel	   Pepushaj	  
Shpend	   Pllumaj	  
Sokol	   Sokoli	  
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Sokol	   Ujka	  
Sokol	   Sterbyci	  
Taulant/Elvis	   Gjerkaj	  
Ton	   Vocaj	  
Tonin	  Prek	   Sufaj	  
Valmir	   Gjinaj	  
Viktor	   Pleti	  
Viktor	   Gjokaj	  
Vitor	   Mernacaj	  
Vladimir	   Doda	  
Zef	   Lulaj	  

 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. 
 
Christmas Party… . 
 
Te shtunen 19 Dhjetor ne oren 7pm mbremje 
me muzike live ne support te Kishes tone!!! 
Me muzike live nga Hana Nikprelaj, Gezim Sala 
te shoqeruar nga Beko Gjelaj 
 
Per bileta kontaktoni numrat : 
647-241-3060  
647-500-3875  
647-629-7769  
647-267-4222 
 
Lëçitje Kunore martese… 
 
Me 7 janar 2016 te Kisha famullitare e Bajzes 
(Arkidioqeza Shkoder-Pult) do te lidhin 
kunoren e shenjte te marteses: 
Klement Hasaj (banues ne Mississauga) me Arta 
Nush Popaj (banuese ne Vukpalaj-Bajze). 
 
 

Offerings: Finding the true Jesus as 
Advent nears  

 

 
Imzot Rrok Mirdita i 
lutet për ne Atit Qiellor 

 
Besimtarët katolikë, Tirana dhe e gjithë 
Shqipëria i dhanë lamtumirën e fundit, 
kryeipeshkvit metropolit, Imzot Rrok 
Mirditës, i cili u nda nga kjo jetë më 7 
dhjetor, pas një sëmundjeje të rëndë. 
Dhimbja, por edhe mirënjohja për rrugën 
e bërë së bashku, qenë ndjenjat me të 
cilat, besimtarët e kleri shoqëruan trupin 
pa jetë për në banesën e tij të mbrame, 
në kriptën e katedrales së Shën Palit në 
Tiranë. 
         “Të rroni e ta kujtoni”, janë fjalët e 
zakonshme ngushëlluese të popullit 
shqiptar. Vërtet, shqiptarët do ta kujtojnë 
ipeshkvin si bariun e parë pas 
komunizmit, që e drejtoi Kishën e rilindur 
në rrugën e përtëritjes e të zhvillimit; do 
ta kujtojnë për kontributin e dhënë në 
harmoninë fetare, siç tha edhe presidenti 
i Republikës, Nishani, gjatë homazheve; 
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do të kujtojnë se shërbimi i tij nisi me 
shën Gjon Palin II e përfundoi me Papën 
Françesku, që deshi, edhe ai, të vijë në 
Shqipëri; do të kujtojnë kishat e 
strukturat e ndërtuara gjatë këtyre 
viteve, duke filluar nga katedralja, por 
sidomos, rrjetin njerëzor që krijoi rreth 
vetes, për të cilin e konsideronte veten 
me fat, sepse Hyji i kishte dhënë në dorë 
kujdesin për shpirtra njerëzish të 
martirizuar, që Hyjin ua kishin mohuar… 
Natyrisht, Zoti do të kishte ardhur sërish 
në Shqipëri edhe pa imzot Mirditën, por 
zgjodhi pikërisht atë, për ta shoqëruar 
vendin në rrugën e dashurisë së krishterë 
e të fesë, duke e bërë kështu, edhe 
bashkësinë katolike të kryedioqezës së 
Tiranë-Durrësit, së bashku me gjithë 
besimtarët shqiptarë, pjesë e Popullit të 
vet. Tani, ky popull do të ketë edhe një zë 
tjetër, që i lutet Atit Qiellor për të. 
 
 

Fr. Cantalamessa speaks 
of the universal call to 
holiness 

 
Fr. Cantalamessa began his sermon by 
quoting St John XXIII when he said “The 
Church… prefers to make use of the medicine 
of mercy rather than that of severity” when 
dealing with errors. 
Fr Cantalamessa noted, however, that 
holiness was the one accomplishment of the 
council “at most risk of being neglected, since 
it is only God and one’s conscience that 
require it… rather than pressures or interests 

from any particular group in the Church”. 
He went on to say that the first thing that 
needs to be done when speaking about 
‘holiness’ is to “free this word from the 
apprehension and fear that it strikes in 
people… Holiness can involve extraordinary 
phenomena and trials, but it is not to be 
identified with these things”. He continued 
saying “If all people are called to holiness, it 
is because it is within everyone’s reach”. 
To exemplify this further, he compared saints 
to flowers: “there are more of them than just 
the ones that get put on the altar. How many 
of them blossom and die hidden after having 
silently perfumed the air around them!” 
Speaking of God’s holiness, he said it is the 
summary of all of God’s attributes. He 
explained that the biblical word, quadosh 
suggests the idea of separation or of 
difference. God is transcendent, and is fully 
pure. Fr Cantalamessa then explained 
how  Old Testament ideas of holiness have a 
ritualistic edge, suggesting that in order to be 
holy, one needs to follow a code of laws. 
However, moving forward into the New 
Testament, Jesus demonstrates that holiness 
is no longer a legal or ritualistic matter, but a 
moral one; an ontological one. “The 
mediators of God’s holiness are no longer 
places (the temple of Jerusalem), rituals, 
objects or laws but one person, Jesus Christ. 
In this vein, being holy does not mean being 
separated from God but in being united with 
Jesus. 
Fr Cantalamessa emphasized the fact that 
holiness is “not an imposistion… but a 
privilege, a supreme honour”. To illustrate 
this, he referred to Blaise Pascal’s principle of 
the three levels of greatness: the level of 
bodies and material things, the level of 
intelligence, and the level of holiness. He also 
quoted the musician Charles-François Gounod 
who said “A drop of holiness is worth more 
than an ocean of genius”. 
His fourth section spoke about resuming the 
path towards holiness. He said the pursuit of 
holiness “is a journey consisting of continuous 
stops and fresh starts”. “On special occasions 
like the Jubilee Year of Mercy… the time of 
setting out again on our march towards 
holiness occurs when we sense within 
ourselves the mysterious call that comes from 
grace”. 
 


