
      1 

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 

 

Mos u trembni  
 

12 Mars 2017 

Në atë kohë Jezusi mori me vete Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin, vëllanë e tij, e i çoi në 
vetmi në një mal të lartë. Atëherë u shndërrua ndër sy të tyre: fytyra i shkëlqeu porsi 
dielli e petkat iu bënë të bardha porsi drita. Dhe ja, atyre u dukën Moisiu dhe Elia e 
flisnin me të. Atëherë Pjetri i tha Jezusit: “Zotëri, është mirë për ne të rrijmë këtu. Nëse 
do ti, po i ngreh këtu tri tenda: një për ty, një për Moisiun e një për Elinë.” E ende pa e 
kryer fjalën, ja, i mbuloi një re e shnditshme dhe u dëgjua një zë nga reja që tha: “Ky 
është Biri im i dashur, të cilin e kam për zemër. Atë dëgjoni!” Nxënësit, posa e dëgjuan 
këtë zë, ranë me fytyrë për dhe e u trembën për së tepërmi. Jezusi u afrua, i preku e 
tha: “Çohuni e mos u trembni!” Ata kur i çuan sytë, s’panë tjetërkënd, përveç Jezusit 
vetëm. Ndërsa po zbrisnin nga mali, Jezusi u urdhëroi: “Mos i tregoni askujt çka patë, 
para se Biri i njeriut të ngjallet prej së vdekuri.” Mt 17, 1-9 
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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…  
13 Mars  Shen Kristina 
14 Mars  Shen Paulina 
15 Mars  Shen Klementi 
17 Mars  Shen Patriku 
18 Mars  Shen Cirili i Jeruzalemit 
 
Te martet e Shna Ndout fillojne te 
marten me date 14 mars. 
 
Te premteve te 
Krezhmeve… 
Çdo te premte gjate Krezhmeve 
Udha e Kryqit dhe Mesha Shenjte 
kremtohen ne oren 7:45pm 
 

Kungimet e Para dhe 
Krezmimet… 
Data e kremtimit te Kungimeve te 
Para, te Krezmimeve, dhe Pagezimi 
i te rriturve; eshte e diela 11 
Qershor 
Haku Kishes 2017…  E ka dhene:  

Aleks	 Coku	
Gjergj	 Nikolla	
Ilir	 Shyti	
Kol	 Pepa	
Ljuc	 Junçaj	
Martin	 Vuktilaj	
Mhill	 Ftoni	
Nikolle	 Lumaj	
Paulin	 Marku	
Pjerin	 Brucaj	
Pjeter	&	 Dreshaj	

Bep	
Prek	 Gjonaj	
Ton	 Vocaj	
Valmir	 Gjinaj	
Vaso	 Gjuravçaj	

 
Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte!      
       
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …    
Sokol	Sterbyci	 10000	
Pjeter&Bep	Dreshaj	 10000	
Ton	Vocaj																																 10000	
Aleks	Coku	 5000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luigj	Narkaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
Anton	Malaj	 4000	
Arben	Pepa	 3000	
Luvigj	Lallinaj	 3000	
Mirash	Lallinaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Anton	Brunga	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Altin	Miri	 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	
Tom	Prekulaj	 2000	
Lek	Selmani																																										1500	
Ndue	Selmani	 1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
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Gjovalin	Melaj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Qamil	Llashtica	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Sokol	Noshi	 1000	
Arben	Toma	 500	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Kol	Pepa	 500	
Lec	Ndoj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
 

 
Papa Françesku emëroi 
Nunc Apostolik në Shqipëri, 
Shkëlqesinë e tij, imzot 
Charles John Brown 
 
 

 
Pope Francis 
✔ 
 @Pontifex 
The road from love to hate is easy. The one 
from hate to love is more difficult, but brings 
peace. 

 
Françesku: ta dëgjosh 
tjetrin, në një botë ku 
shtohet vetmia 
Përmes dialogut e mundim frikën e tjetrit 
dhe ndërtojmë ura komunikimi të vërtetë. 
Kështu u shpreh sot Papa në takimin me 
vullnetarët e “Telefono Amico Italia”, të 
cilët i priti në Vatikan, me rastin e 50-
vjetorit të veprimtarisë. Papa pohoi se 
është e nevojshme të shemben muret e 
moskuptimit, në përpjekjen për ta bërë 
botën një vend më të mirë e më mikpritës 
për të gjithë. 
Ta dëgjosh tjetrin, me nevojat e tij, në 
një botë, që duket gjithnjë më 
indiferente! Papa e mori shtytjen nga 
audienca me vullnetarët e “Telefono 
Amico Italia” (Telefoni Mik Italian), për t’u 
ndaluar edhe një herë tek kushtet e 
vetmisë e të humbjes së shpresave, në të 
cilat jetojnë shumë njerëz, sidomos 
banorët e qyteteve të mëdha. 
Jetojmë në qytete të mëdha, ku 
mësohemi me indiferencën 
Ja pse është i nevojshëm shërbimi i 
dëgjimit, “në rrethana shoqërore”  plot 
shqetësime, që zakonisht burojnë nga 
izolimi e nga mungesa e dialogut: 
“Qytetet e mëdha, megjithëse të 
mbipopulluara, janë simbol i një jete 
pak  njerëzore, me të cilën njerëzit po 
fillojnë të mësohen: indiferencë e 
përhapur, komunikim gjithnjë më shumë 
virtual e më pak personal, mungesë 
vlerash të qëndrueshme, mbi të cilat 
mund të ngrihen themelet e jetës, kulturë 
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e pasjes dhe e dukjes, Në rrethana të 
tilla, është e domosdoshme të favorizohet 
dialogu e dëgjimi”. 
Dialogu na ndihmon ta shikojmë 
tjetrin si dhuratë, jo si kërcënim 
Dialogu - shtoi Françesku - krijon 
mundësi për t’i njohur e për t’i kuptuar 
nevojat reciproke. Të dialogosh - vijoi - 
do të thotë t’ia hapësh zemrën të tjerëve, 
duke shkëmbyer aspektet më të mira. 
Dialogu është shprehje e dashurisë së 
krishterë edhe pse, pa i mohuar 
ndryshimet, mund të ndihmojë  për të 
rikërkuar e për të ndarë bashkë udhët, që 
çojnë në arritjen e së mirës së 
përgjithshme: 
“Përmes dialogut mund të mësojmë të 
mos e shikojmë tjetrin si kërcënim, por si 
dhuratë e Zotit, që kërkon të pranohet. 
Dialogu i ndihmon njerëzit të krijojnë 
marrëdhënie më njerëzore e t’i 
kapërcejnë keqkuptimet. Nëse do të 
kishte më shumë dialog - dialog të 
vërtetë - në familjet, në mjediset e 
punës, në politikë, problemet do të 
zgjidheshin shumë më lehtë”. 
Të dëgjohet tjetri, për t’i shembur 
muret e keqkuptimeve 
Papa vijoi të vërejë se “kushti për të 
dialoguar, është aftësia për të dëgjuar”. 
Ta dëgjosh tjetrin - kujtoi - kërkon durim 
e vëmendje. Vetëm kush di të heshtë, di 
edhe të dëgjojë, sepse nuk mund të 
dëgjojë, duke folur. Të dëgjojë Zotin, 
vëllezërit, motrat, që kanë nevojë për 
ndihmë, të dëgjosh një mik, një familjar: 
“Zoti vetë është shembulli më i shkëlqyer 
i dëgjimit: sa herë i lutemi, Ai na dëgjon, 
pa kërkuar asgjë, madje na paraprin, 
duke e marrë vetë nisiativën i pari (cfr 
Nxitja Ap. Evangelii gaudium, 24) kur 
është fjala për të dëgjuar britmën tonë 
për ndihmë. Aftësia për të dëgjuar, model 
i së cilës është vetë Zoti, na nxit t’i 
shembim muret e të krijojmë ura 
komunikimi, duke e kapërcyer izolimin 
dhe mbylljen në botën tonë të vogël. 
Dikush ka thënë: për të bërë paqe në 
botë, mungojnë veshët, mungojnë 

njerëzit që dinë të dëgjojnë e patsaj, prej 
aty vjen dialogu”. 
Papa e përfundoi fjalën e tij duke e 
inkurajuar Telefonin Mik Italian të japë 
ndihmesën e vet për ndërtimin e një bote 
më të mirë, duke e bërë vend mikpritjeje 
e respekti: 
“Askush të mos mbetet i izoluar - bëri 
thirrje Papa - angazhohuni që të mos 
këputen kurrë lidhjet e dialogut e të mos 
mungojë dëgjimi, shprehja më e thjeshtë 
e bamirësisë ndaj vëllezërve”. 
 
Holy See: 'Universal access 
to medicines is moral 
obligation' 

 
Archbishop Ivan Jurkovič, Vatican 
representative to the United Nations in 
Geneva, on Friday addressed the Human 
Rights Council on the 'moral obligation' of 
universal access to medicines. 
 

 


